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1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บุคลากรคือหนึ่งฟันเฟื องหลัก ในการขับเคลื่อนธุ กิจให้กา้ วไปข้างหน้า การดูแลจัดหาสวัสดิการใน
นาพาบุคลกรไปถึงยังจุดหมาย เป็ นสิ่ งสาคัญที่อาจมองข้ามได้ในธุ รกิจและอุตสาหกรรมดังนี้
- Internatinal Safety Standard
- Drive with care
- All new Bus body / Chassis / Engine
บริ ษทั ฯ คือเป็ นผูน้ าการให้บริ การรถโดยสารขนส่ งบุคลากร ระหว่างแหล่งที่พกั อาศัยในเขตชุมชน ไป
ยังโรงงานอุตสาหกรรมหรื อสถานประกอบการ ซึ่ งก่อตั้งบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ปี 2548 เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
MAI ในปี 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 110 ล้านบาท โดยในปัจจุบนั บริ ษทั จดทะเบียนจานว 154 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ มีมาตรฐานคุณภาพงานบริ การที่โดดเด่น โดยเป็ นบริ ษทั ขนส่ งบุคลากร ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการบริ หารความปลอดภัยบนท้องถนน (ISO 39001) รถบัสของบริ ษทั ฯ ประกอบจากคัสชีและ
เครื่ องยนต์ (Bus boby & Chassis) ใหม่จากบริ ษทั ผูป้ ระกอบชั้นนา มีการออกแบบและประกอบตัวถัง โดย
คานึงถึงความปลอดภัย ความสะดวกสบายของผูโ้ ดยสาร มีระบบอานวยความสะดวกและอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยที่ครบครัน และความสะอาดภายในระบบปรับอากาศที่เป็ นอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้น
นอกจากความสมบูรณ์ของยานพาหนะแล้ว บริ ษทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับพร้อมของพนักงานขับรถ
ตั้งแต่การคัดเลือก ดูแลด้านสวัสดิการและระบบการจัดการของพนักงาน มีการฝึ กอบรม การวัดผลอย่าง
ต่อเนื่อง พนักงานขับรถต้องมีความพร้อมอยูเ่ สมอ ซึ่ งมีผลต่อคุณภาพการให้บริ การและความปลอดภัยของ
ผูโ้ ดยสาร อีกทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ทั้ง
อุตสาหกรรมในประเทศและกลุ่มธุ รกิจอุตสาหกรรมต่างชาติ การมอบสวัสดิการที่ดีให้บุคลากรของตน ซึ่งจะ
ส่ งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิตนของเขาในทุกๆ วัน
บริ ษ ทั ฯ มี ก ลุ่ ม ลู ก ค้าเป้ าหมายได้แก่ ผูป้ ระกอบการในภาคการผลิ ตที่ มี ที่ ต้ งั โรงงานอยู่ในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรม หรื อนอกเขตนิ คมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการ
โดยยึดหลักกับนโยบายในการให้บริ การดังนี้
- หลักความปลอดภัย (Safety)
- หลักความน่าเชื่อถือ (Reliability)
- หลักความสะดวกสบาย (Comfort) และการพัฒนาการที่ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ความพึง
พอใจของลูกค้าและการขับเคลื่อนธุ รกิจให้เติบโตอย่างมีศกั ยภาพต่อไป
ส่ วนที่ 1 - 1
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ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการทีส่ าคัญในช่ วงที่ผ่านมา
บริ ษ ทั เอที พี 30 จากัด (มหาชน) เดิ ม ใช้ชื่ อ บริ ษ ทั อมตะทรานสปอร์ ต 30 จากัด ก่ อตั้งเมื่ อวัน ที่ 20
ตุลาคม 2548 โดย นายปิ ยะ เตชากูล ร่ วมกับนายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ และนายชาติชาย พานิ ชชี วะ เพื่อดาเนิ นธุ รกิจ
ให้บริ การขนส่ งบุคคลากรระหว่างแหล่งชุมชนที่พกั อาศัยไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรื อสถานประกอบการ
โดยเฉพาะเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก EEC (Eastern Economic Corridor the Prieme / Getway to
ASIA ) ทั้งอุตสาหกรรมในประเทศและกลุ่มธุ รกิจอุตสาหกรรมต่างชาติ ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการตั้งอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ต่อมาบริ ษทั ฯ มีการเติบโตและขยายธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง และเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (m.a.i.) เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2558
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีรถโดยสารให้บริ การ 5 ประเภท ได้แก่ รถบัส รถมินิบสั และ
รถไมโครบัส รถตูว้ ไี อพี รถตู้ และรถเก๋ งวีไอพี จานวนรวม 238 คัน
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นผูใ้ ห้บริ การรถโดยสารขนส่ งบุคลากร ระหว่างแหล่งที่
พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุ ตสาหกรรมหรื อสถานประกอบการ โดยเฉพาะเขตนิคมอุตสาหกรรมใน
ภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ซึ่ งได้รับใบอนุ ญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบการรถโดยสารขนส่ งไม่ประจาทาง
จากกรมขนส่ งทางบก โดยมีรถโดยสารให้บริ การ 5 ประเภท
จานวนที่นงั่
- รถบัส
มากกว่า 40
- รถมินิบสั / รถไมโครบัส
ไม่เกิน 30 / ไม่เกิน 21
- รถตู้ วี ไอ พี
10
- รถตู้
13
- รถเก๋ ง วี ไอ พี
7
โดยแบ่งรู ปแบบการบริ การเป็ น 2 รู ปแบบ
- การให้บริ การโดยรถโดยสารของบริ ษทั ฯ จานวนร้อยละ 72.56 ซึ่ งรถบัสร้อยละ 60.06 ส่ วนที่เหลือ
เป็ นและรถตู้ รถตูว้ ไี อพี
- การให้บริ การโดยรถร่ วมบริ การจานวนร้อยละ 27.44 ซึ่ งเป็ นรถตูร้ ้อยละ 24.39 ส่ วนที่เหลือเป็ นรถ
บัส เทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (Realtime GPS Tracking System)
อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังนาเทคโนโลยีต่างๆ (Realtime GPS Tracking System) มาใช้ในการบริ หารการเดินรถ
ท าให้ส ามารถควบคุ ม ต้น ทุ น , เส้ น ทาง - เวลาการเดิ น รถ และคุ ณ ภาพการขับ ของพนัก งานขับ รถ ท าให้
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารและการจัด การเดิ น รถเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งตลอดระยะเวลาที่ ผ่า นมา บริ ษ ัท ฯ ได้ใ ห้
ความสาคัญแก่การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรโดยเฉพาะพนักงานขับรถ ซึ่งทางบริ ษทั ฯ เรี ยกว่า “นักขับ” การ
กาหนดกระบวนการคัดเลื อกนักขับ การจัดอบรมเพื่อเพิ่ มทักษะด้านความปลอดภัยในการขับ ขี่ และสร้ าง
ส่ วนที่ 1 - 2
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จิตสานึ กในการให้บริ การ รวมถึงการปลูกฝังความใส่ ใจต่อสวัสดิภาพในชี วติ และทรัพย์สินของผูโ้ ดยสารและ
ผูร้ ่ วมเดินทางบนถนน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัท
วิสัยทัศน์ (Vision)
เราจะเป็ นผูน้ าในการให้บริ การรับส่ งพนักงานให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งมัน่ พัฒนาการ
บริ การ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผใู ้ ช้บริ การและสร้างมาตรฐานการให้บริ การจนเป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล
พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
- รักษาฐานธุ รกิจให้เข้มแข็ง เสริ มสร้างการเติบโต และขยายฐานธุ รกิจอย่างต่อเนื่องสู่ ความยัง่ ยืน
- ปรับใช้เทคโนโลยีในการให้บริ หารและควบคุมการเดินรถเพื่อความปลอดภัย และตอบสนองความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การอย่างสม่าเสมอ
- พัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบตั ิงาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กลยุทธ์ การในดาเนินงานของบริษัท (Strategy)
- รักษาฐานลูกค้าเดิมและควบคู่ไปกับสร้างฐานลูกค้าใหม่ ด้วยการให้บริ การที่มีคุณภาพ
- พัฒนาระบบปฏิบตั ิการ และมาตรฐานการให้บริ การรับ-ส่ งพนักงานที่มีคุณภาพ
- พัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพของบุคลากรฝ่ ายปฏิบตั ิการ และผูข้ บั ขี่ให้ได้มาตรฐาน
- ให้ความสาคัญและเสริ มสร้างความพึงพอใจแก่ผใู ้ ช้บริ การ
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริ ษทั อมตะทรานสปอร์ต 30 จากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
2548 เริ่ มจากแนวคิดของนายปิ ยะ เตชากูล เพื่อดาเนิ นธุ รกิจให้บริ การขนส่ งพนักงานระหว่างเขตชุ มชนที่พกั
อาศัยไปยังสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี, อมตะซิ ต้ ี จังหวัดระยอง และ
ขยายไปยังสถานประกอบการภายนอกนิ คมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกซึ่ งเป็ นพื้นที่ ที่มี
โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตั้งอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
นายปิ ยะฯ เป็ นผูม้ ี ป ระสบการณ์ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การให้ บ ริ ก ารโดยสารเพื่ อ ขนส่ ง
บุคคลากร โดยเล็งเห็นโอกาสทางธุ รกิจจากการเดินทางของพนักงานที่ทางานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งส่ วน
ใหญ่จะอยู่ในเขตนิ คมอุ ตสาหกรรมซึ่ งตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่ งที่ พกั อาศัย ทาให้การเดิ นทางมาทางานของ
บุ ค ลากรไม่ ส ะดวกหรื อ อาจมี ข ้อ จ ากัด จึ ง ท าให้ ผูป้ ระกอบการไม่ ส ามารถคัด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
ส่ วนที่ 1 - 3

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
ความสามารถมาร่ วมงานกับบริ ษทั ฯ ได้ และเพื่อเป็ นการลดข้อจากัดด้านการเดิ นทาง ทาให้ผูป้ ระกอบการ
ส่ วนใหญ่ที่ต้ งั อยูห่ ่ างไกลจากชุมชนได้จดั ให้มีสวัสดิการรถโดยสารรับส่ งบุคลากรของบริ ษทั ฯ โดยการจัดหา
รถโดยสารรับส่ งบุคลากรนั้น ต้องขึ้ นอยู่กบั นโยบายสวัสดิ การของแต่ละผูป้ ระกอบการนั้นๆ ซึ่ งนายปิ ยะฯ
เล็งเห็ นว่าผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ลว้ นแต่คานึ งถึงความปลอดภัย ความสะดวกสบายของบุคลากรเพราะถือ
เป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดในองค์กร ทาให้มีความต้องการหาผูใ้ ห้บริ การรถรับส่ งบุคลากรที่ให้บริ การอย่างมี
คุณภาพในเรื่ องความปลอดภัยและการบริ หารจัดกระบวนการเดินรถอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ทาให้นายปิ ยะฯ ได้นาเสนอแผนธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ให้แก่นายวิวฒั น์ กรมดิ ษฐ์ และกลุ่มนายชาติชาย พานิ ช
ชีวะ เข้าร่ วมจัดตั้งบริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิจการให้บริ การรับส่ งบุคลากรให้กบั สถานประกอบการต่างๆ พร้อมทั้ง
การรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออก ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีลาดับการพัฒนาที่สาคัญ
สรุ ปได้ดงั นี้
ปี
2548








2549





รายละเอียด
เดือนตุลาคม จดทะเบียนก่อตั้งบริ ษทั โดยใช้ชื่อบริ ษทั อมตะทรานสปอร์ ต 30 จากัด
(ATP30) ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท โดยมีสานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 700/199
หมู่ ที่ 1 ต าบลบ้า นเก่ า อ าเภอพานทอง จัง หวัด ชลบุ รี และได้รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี จากกรมการขนส่ งทางบกให้สามารถประกอบการขนส่ งไม่ประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
บริ ษ ัท ฯ เริ่ ม ให้ บ ริ ก ารรถรั บ ส่ ง บุ ค ลากรจากแหล่ ง ที่ พ กั อาศัย ในเขตชุ ม ชนมายัง
โรงงานสถานประกอบการ ซึ่ งในช่วงแรกให้บริ การลูกค้าที่ต้ งั อยูใ่ นเขตนิคมอุตสา
หกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี จังหวัดระยอง
บริ ษทั ฯ เริ่ มดาเนิ นการให้บ ริ การโดยใช้รถบัสจานวน 1 คันและรถตูจ้ านวน 2 คัน
เพื่อให้บริ การรับส่ งบุคลากรแก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
เดือนพฤศจิกายน บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 5.00 ล้านบาท โดยการออกหุ ้น
สามัญเพิ่ มทุ นจานวน 40,000 หุ ้น หุ ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ ผถู ้ ื อหุ ้นเดิ ม
และเรี ยกช าระเต็ม จานวน เพื่ อนาเงิ นมาลงทุ นขยายการให้บริ การและเป็ นเงิ นทุ น
หมุนวียนในกิจการ
เดือนพฤษภาคม บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 10.00 ล้านบาท โดยการออกหุ ้น
สามัญเพิ่มทุ นจานวน 50,000 หุ ้น หุ ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ ผถู ้ ื อหุ ้นเดิ ม
และเรี ยกช าระเต็มจานวน เพื่ อนาเงินมาลงทุ นขยายการให้บริ การและเป็ นเงิ นทุ น
หมุนวียนในกิจการ
บริ ษ ทั ฯ เริ่ ม จัดหารถบัส ที่ ใช้แชสซี และเครื่ องยนต์ใหม่ จากผูผ้ ลิ ตโดยตรงเพื่ อให้
บริ การพร้อมกันกับรถบัสที่ใช้แชสซี และอะไหล่ใช้แล้วมาประกอบเป็ นแชสซี และ

ส่ วนที่ 1 - 4

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
ปี

2550
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2552



2553



2554







รายละเอียด
เครื่ องยนต์ที่สมบูรณ์ โดยเริ่ มใช้รถบัสที่ใช้แชสซี และเครื่ องยนต์ใหม่ ได้แก่ ฮีโน่ รุ่ น
RK เพื่อให้บริ การรับส่ งบุคลากรแก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
บริ ษทั ฯ ได้ขยายพื้นที่ให้บริ การไปยังโรงงานสถานประกอบการนอกเขตนิ คมอุตสา
หกรรมอมตะนครและอมตะซิ ต้ ี โดยมุ่งเน้นนิ คมอุตสาหกรรมและโรงงานที่ อยู่ใน
เขตภาคตะวันออก
บริ ษ ทั ฯ มี ก ารขยายกิ จการอย่างต่ อเนื่ อง และขยายพื้ น ที่ ให้ บ ริ ก ารไปยังเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
เดื อนสิ งหาคม บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบี ยนเป็ น 20.00 ล้านบาท โดยการออกหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 100,000 หุ ้น หุ ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ ม
และเรี ยกช าระเต็มจานวน เพื่ อนาเงินมาลงทุ นขยายการให้บริ การและเป็ นเงิ นทุ น
หมุนวียนในกิจการ
บริ ษทั ฯ เริ่ มจัดหารถบัสสแกนเนีย จากประเทศสวีเดน มาให้บริ การแก่ลูกค้า โดยเริ่ ม
จากรถบัสสแกนเนีย รุ่ น K310 และ K250 ตามลาดับ
บริ ษทั ฯ ได้นาเทคโนโลยีการควบคุมการเดินรถด้วยระบบดาวเทียม GPS มาติดตั้งใน
รถของบริ ษทั ฯ ทุกคัน โดยกาหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิ บตั ิการสามารถทาการตรวจ
สอบสถานะของรถได้ตลอด 24 ชัว่ โมง แบบ Real Time และสามารถทาการบันทึก
สถานะของรถตามที่กาหนด เพื่อตรวจสอบย้อนกลับ (Log sheet) โดยควบคุมให้รถ
ทุกคันพร้อมให้บริ การก่อนเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาทีและควบคุมความเร็ วไม่เกิน 90
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง โดยบริ ษทั ฯ จะนาส่ งรายงานสรุ ปข้อมูลการรับส่ งให้ลูกค้าทราบ
ทุกวัน (Daily Report)
เดือนมกราคม บริ ษทั ฯ ได้รับการต่ออายุใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ งผูโ้ ดยสาร ซึ่ งออกโดยกรมการขนส่ งทางบก ออกไปอีกเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี
เดื อนธันวาคม บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุ นจดทะเบี ยนเป็ น 40.00 ล้านบาท โดยการออกหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 200,000 หุ ้น หุ ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ ม
และเรี ยกชาระ 10.00 ล้านบาท ทาให้มีทุนจดทะเบีย นชาระแล้วจานวน 30.00 ล้าน
บาท
บริ ษทั ฯ เริ่ มดาเนินโครงการ “12 ยิม้ รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อเป็ นแรงจูงใจและ
กระตุ น้ พนักงานขับรถให้เป็ นนักขับ ที่ มีคุณภาพ ห่ วงใยความปลอดภัยและสวัส ดิ
ภาพของผูโ้ ดยสาร โดยมอบโบนัสพิเศษให้พนักงานขับรถที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานของ
โครงการ
ส่ วนที่ 1 - 5

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
ปี
2555

2556

2557

2558

รายละเอียด
 ที่ ป ระชุ ม วิสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 2/ 2555 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 มีมติเรี ยกทุ น
ชาระส่ วนที่ เหลื ออี กจานวน 10.00 ล้านบาท ท าให้บริ ษทั ฯ มีทุ นจดทะเบีย นชาระ
แล้วจานวน 40.00 ล้านบาท
 เปลี่ยนชื่อจาก “บริ ษทั อมตะทรานสปอร์ต 30 จากัด” เป็ น “บริ ษทั เอทีพี 30 คอร์ เปอ
เรชัน่ จากัด”
 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดสานักงานสาขาที่มาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อให้บริ การ
แก่ ลูกค้าในพื้นที่ นิคมอุ ตสาหกรรมมาบตาพุด และนิ คมอุตสาหกรรมอื่นๆ ในเขต
พื้นที่จงั หวัดระยอง
 เปลี่ยนแปลงมาตรฐานตัวรถ โดยรถบัสโดยสารทุกคันของ ATP30 จะต้องประกอบ
จากแชสซี และเครื่ องยนต์ใหม่จากบริ ษทั รถชั้นนา เช่ น ฮี โน่ สแกนเนี ย และกรณี ที่
เป็ นรถปรับอากาศจะติดตั้งระบบปรับอากาศที่เป็ นอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้นเพื่อสุ ขอนามัย
ที่ดีของผูโ้ ดยสาร รวมทั้งรถทุกคันจะต้องมีระบบอานวยความสะดวก โดยคานึ กถึ ง
ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผูโ้ ดยสารเป็ นหลัก
 บริ ษทั ฯ ขยายเขตพื้ นที่ การให้บ ริ การไปยังโรงงานสถานประกอบการในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดระยอง
 บริ ษทั ฯ ได้นาแอพพลิเคชัน่ มาใช้ในการเดินรถเพื่อให้นกั ขับสามารถใช้ Tablet หรื อ
Smartphone บันทึกข้อมูลการเดินรถต่างๆ และส่ งต่อข้อมูลแบบออนไลน์มายังศูนย์
ควบคุมการเดินรถแบบ Real Time
 บริ ษทั ฯ ได้ทาการพัฒนาหลักสู ตรมาตรฐานเพื่อฝึ กอบรมพนักงานขับรถให้เป็ นนัก
ขับมืออาชีพ ได้แก่
- หลักสู ตรความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (Basic Safety)
- หลักสู ตรเทคนิคการขับขี่เชิงป้ องกัน (Defensive Driving Technique)
- หลักสู ตรการให้บริ การสาหรับนักขับมืออาชีพ (Service Mind)
 วันที่ 12 มีนาคม ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 มีมติอนุมตั ิเรื่ องสาคัญ ดังนี้
- จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 443,130 บาท
- จ่ายเงินปั นผลจานวน 30.00 ล้านบาท
- เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 30.00 ล้านบาท ท าให้ บ ริ ษ ัท มี ทุ น จดทะเบี ย นรวม
70.00 ล้านบาท
 วันที่ 14 มี นาคม ที่ ป ระชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1 ปี 2558 มี มติอนุ มตั ิ เรื่ องสาคัญ
ดังนี้
- อนุมตั ิการแปรสภาพจากบริ ษทั จากัด เป็ น “บริ ษทั มหาชนจากัด”
ส่ วนที่ 1 - 6

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
ปี
2559



2560









2561







รายละเอียด
เดือนมกราคม บริ ษทั ฯ ได้รับการต่ออายุใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ งผูโ้ ดยสาร ซึ่ งออกโดยกรมการขนส่ งทางบก ออกไปอีกเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี
วันที่ 8 มิถุนายน ใบสาคัญแสดง สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เอทีพี 30
จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1) จานวน 123,749,504 หน่ วย ได้รับอนุ มตั ิ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเริ่ มซื้ อขายในตลาดหลักทรัยพ์ เอ็ม
เอ ไอ
วันที่ 23 สิ งหาคม บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรอง มาตรฐานการบริ หารความปลอดภัยทาง
ถนน (BS ISO39001 : 2012 Road traffic safety management system) โดยมี ผลตั้งแต่
วันที่ 1 สิ งหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2563
วันที่ 20 พฤศจิ ก ายน บริ ษ ทั ฯ ได้แจ้งรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ การใช้สิ ท ธิ ครั้ งที่ 1 ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษ ทั เอที พี 30 จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 1
(ATP30-W1) จานวนรวมทั้งสิ้ น 123,749,504 หน่วย
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โดยมีกาหนดการใช้สิทธิ คือวันที่ 29 ธันวาคม 2560
วันที่ 29 มิ ถุนายน 2561 วันที่ 28 ธันวาคม 2561 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (ใน
กรณี ที่วนั กาหนดการใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทาการ ให้เลื่ อนวันกาหนดการใช้สิทธิ
ดังกล่าว เป็ นวันทาการสุ ดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งดังกล่าว) รวมเป็ น
การใช้สิทธิ ท้ งั หมด 4 ครั้ง
วัน ที่ 11 มกราคม มี ก ารใช้ สิ ทธิ ข องใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ (ATP30-W1) จ านวน
26,462,571 หน่ ว ย แปลงเป็ นสามัญ จานวน 26,462,571 หุ ้ น และได้รับ อนุ ม ัติ เป็ น
หลักทรัพย์ฯ และเริ่ มซื้ อขายในตลาดทรัยพ์ เอ็ม เอ ไอ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/ 2561 มีมติอนุ มตั ิเรื่ องที่
สาคัญ ดังนี้
- มีมติอนุมตั ิจดั สรรกาไรเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายจานวน 1,400,000 บาท
- จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสดจานวนเงิน 15.64 ล้านบาท (ร้อยละ 62.96 ของกาไรสุ ทธิ
ปี 2560) โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล (Record Date) ใน
วันที่ 12 เมษายน 2561 และกาหนดจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในวันที่ 30 เมษายน 2561
มี ม ติ ก าหนดวัน และวาระการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2561 ในวัน ที่ 2
เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาโนรามา ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เลขที่
99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดิ นแดง กรุ งเทพฯ โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2561
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ปี
2561

รายละเอียด
 เริ่ มนารถมิ นิบสั ขนาดไม่เกิ น 30 ที่ นั่งมาให้บริ การรับ-ส่ งบุ คลากรแก่ โรงงานอุ ตสา
หกรรม

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
- บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการให้ บริการ
บริ ษทั ฯ ได้รับใบอนุ ญาตประกอบการรถโดยสารขนส่ งไม่ประจาทางโดยกรมขนส่ งทางบก ปั จจุบนั
บริ ษทั ฯแบ่งรู ปแบบรถที่ให้บริ การรับส่ งเป็ น 2 รู ปแบบ ได้แก่
1. รถโดยสารของบริษัท :
รถโดยสารของบริ ษทั ฯ ทุกคันได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นรถที่ได้รับอนุญาตรับ -ส่ งบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย
(ป้ ายทะเบียนสี เหลืองตัวหนังสื อดา) ซึ่ งบริ ษทั ร่ วมกับผูผ้ ลิตและจาหน่ายรถชั้นนา อาทิ ฮีโน่ สแกนเนี ย
และเมอร์ เซเดส-เบนซ์ เพื่อออกแบบโครงสร้ างรถโดยสารให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายต่ อ
ผูโ้ ดยสาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รถโดยสารของบริ ษทั ฯ มีจานวนทั้งสิ้ น 238 คัน แบ่งเป็ นรถบัส
โดยสารจานวน 186 คัน รถมินิบสั โดยสารจานวน 11 คัน รถตูว้ ีไอพีจานวน 7 คัน รถตูโ้ ดยสารจานวน
33 คัน และรถเก๋ งวีไอพีจานวน 1 คัน
2. รถโดยสารร่ วมบริการ :
บริ ษทั ฯ มีรถร่ วมบริ การที่อยูภ่ ายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ฯ คัดเลือกจากผูใ้ ห้บริ การรถ
ร่ ว มที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานตามที่ บ ริ ษ ัท ก าหนด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 มี ร ถร่ ว มบริ ก ารที่
ให้บริ การรวมทั้งสิ้ น 90 คัน แบ่งเป็ นรถตูร้ ่ วมบริ การ 80 คัน และรถบัสร่ วมบริ การ 10 คัน (ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง ปริ มาณรถร่ วมบริ การอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั ความต้องการใช้งาน) โดยบริ ษทั ฯ
ได้กาหนดนโยบายการใช้ผรู ้ ่ วมบริ การที่จะให้บริ การ จะต้องเป็ นบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ได้รับอนุ ญาต
จากกรมการขนส่ งทางบก ในการเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบการรถโดยสารขนส่ งไม่ประจาทาง
เท่านั้น
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษ ทั ฯ ได้นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริ หารการเดิ นรถ ซึ่ งช่ วยให้บ ริ ษ ทั ฯ สามารถควบคุ ม
ต้นทุนและคุณภาพการขับของนักขับ เส้นทางการเดิ นรถ และเวลาในการเดิ นรถ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
บริ หารจัดการการเดินรถ นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ของนักขับ ต้องผ่านหลักสู ตรการอบรมทั้งภายในบริ ษทั ฯ และการส่ งบุ คลากรเข้าอบรมในหลักสู ตรต่างๆ
ของหน่ วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อสร้ างจิ ตสานึ กในการขับ รถ โดยคานึ งถึ งความปลอดภัยในชี วิต และ
ทรัพย์สินของผูโ้ ดยสาร และผูร้ ่ วมเดิ นทางบนถนน ตลอดจนสานึ กในการให้บริ การเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การอย่างต่อเนื่ องเสมอมา ทั้งนี้ ในปี 2558 ถึ งปี 2560 บริ ษทั ฯ มี โครงสร้างรายได้รวม แยกตาม
ประเภทรายได้ ดังนี้
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รถโดยสาร
รายได้ จากการให้ บริการ
1. รถโดยสารของบริษัทฯ
1.1 รถบัส
1.2 รถมินิบสั
1.3 รถตู้
1.4 รถตู้ วีไอพี
1.5 รถเก๋ ง วีไอพี
2. รถโดยสารร่ วมบริการ
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ อนื่

ตารางแสดงโครงสร้ างรายได้ จากการให้ บริการ
2558
2559
ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ
196.26
189.74
1.77
4.75
68.01
264.27
1.70

74.26
71.80
0.67
1.80
25.74
100.00

234.42
214.40
1.60
14.06
1.36
69.36
300.78
1.80

76.94
71.28
0.53
4.67
0.45
23.06
100.00

2560
ล้านบาท ร้ อยละ
277.66
249.51
4.52
21.62
1.94
0.07
69.84
347.50
1.14

79.90
71.80
1.30
6.22
0.56
0.02
20.10
100.00

หมายเหตุ: - รายได้อื่น อาทิ ดอกเบี้ ยรับ กาไรจากการจาหน่ ายทรัพย์สิน กาไรจากการขายทรัพย์สินรอตัดบัญชี ซึ่ งเกิดจาก
การทารายการขายยานพาหนะแล้วเช่ากลับ (Sale and Leaseback) เป็ นต้น

ตารางแสดงจานวนรถโดยสารทีใ่ ห้ บริการ แยกตามรถทีใ่ ห้ บริการระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560
2558
2559
2560
รถโดยสาร
จานวนคัน ร้ อยละ จานวนคัน ร้ อยละ จานวนคัน ร้ อยละ
รถโดยสารของบริษัทฯ
127
55.46
147
55.26
186
56.71
รถบัส
รถมินิบสั
2
0.88
5
1.88
11
3.35
รถตู้
8
3.49
22
8.27
33
10.06
รถตู้ วีไอพี
2
0.87
2
0.75
7
2.14
รถเก๋ ง วีไอพี
1
0.30
รวมรถโดยสารของบริษัท
139
60.70
176
66.16
238
72.56
รถโดยสารร่ วมบริการ
10
4.37
10
3.76
10
3.05
รถบัส
รถตู้
80
34.93
80
30.08
80
24.39
รวมรถโดยสารร่ วมบริการ
90
39.30
90
33.84
90
27.44
รวม
229
100.00
266
100.00
328
100.00
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จานวนรถโดยสารทีใ่ ห้ บริการในปี 2558 ถึงปี 2560

จานวนรถ 229 คัน

จานวนรถ 266 คัน

จานวนรถ 328 คัน

รายได้ ค่าบริการจากลูกค้ าปี 2559 ถึงปี 2560

สั ดส่ วนรายได้ ของบริษัท แยกตามกลุ่มอุมสาหกรรมของลูกค้ าในปี 2560
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดหาและให้ บริการ
ลูกค้ า
ประเภทรถโดยสาร
จานวนรถโดยสาร/จานวนผู้โดยสาร

นาเสนอรู ปแบบรถ เส้ นทางเดิน
รถให้ ตรงกับความต้ องการของ
ลูกค้ า
ลูกค้ าลงนามในสัญญาว่ าจ้ าง
บริการรับส่ งบุคลากร

เส้ นทางและตารางเวลาการเดินรถ
ค่ าใช้ จ่าย

กรณี ใช้ รถของ
บริษัท
รถโดยสารขนาดใหญ่ (รถบัส) / รถโดยสาร
- ทีน่ ั่งไม่ เกิน 30 ทีน่ ั่ง (รถมินบิ ัส)

กรณี ใช้ รถร่ วม
รถตู้ / รถตู้วไี อพี

รถโดยสารขนาดใหญ่ /
รถโดยสารขนาดเล็ก

จัดหารถให้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า
กรณีรถใหม่: สั่งประกอบรถบัส
กรณีรถใช้ แล้ ว: ปรับปรุงซ่ อมแซม

คัดสรรบุคลากรเพือ่ เป็ นนักขับประจารถ

คัดเลือกผู้ให้ บริการจาก
ภายนอก (รถร่ วม)

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักขับก่อนการให้ บริการ
พร้ อมให้ บริการรับส่ งบุคลากร

บริษัทบริหารและจัดการการรับส่ งบุคลากร
ตามเส้ นทางทีต่ กลงไว้กบั ลูกค้ า
บริษัทจัดทารายงานการเดินทาง
ประจาวันเพือ่ รายงานแก่ ลูกค้ า
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ขั้นตอนการจัดหาและให้ บริ การลูกค้ า
1. บริ ษทั ฯ จะร่ วมประชุ มกับลูกค้าเพื่อหารื อและนาเสนอรู ปแบบการเดินรถรับส่ งบุคลากร โดยบริ ษทั ฯ
จะใช้ขอ้ มูลที่เกี่ ยวข้องจากลูกค้า เช่ น จานวนคน เส้นทาง ตารางเวลาการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เพื่อ
ประกอบการออกแบบลัก ษณะรถ จานวนรถ เส้ น ทางการเดิ น รถ ตารางเวลารั บ ส่ ง จุ ด รั บ ส่ ง และ
ค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าพิจารณา
2. เมื่อลูกค้าพิจารณาตกลงว่าจ้างตามที่บริ ษทั ฯ ได้เสนอ บริ ษทั ฯ จะจัดทาสัญญาบริ การขนส่ งพนักงาน
(Employee transportation Service Agreement)
3. บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการจัดหารถโดยสารและนักขับ เพื่อเตรี ย มสาหรับการเดิ นรถตามสัญญาบริ การมี
รายละเอียดดังนี้
3.1 กรณี ที่ ดาเนิ น การด้วยรถของบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะเป็ นรถบัส โดยสารใหม่ บริ ษ ทั ฯ จะสั่ ง
ประกอบรถบัส โดยการสั่งซื้ อโครงรถและเครื่ องยนต์ (Chassis) และสั่งทาตัวถัง (Body) พร้อม
ตกแต่งจากผูป้ ระกอบการชั้นนาที่ได้มาตรฐาน และบริ ษทั ต้องอบรมคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็ น
นักขับประจารถ
3.2 กรณี ที่ดาเนินการด้วยรถร่ วมบริ การ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นรถตูโ้ ดยสาร บริ ษทั ฯ จะทาสัญญาตกลงกับ
รถร่ วมบริ การ เพื่อให้มาดาเนินการรับส่ ง ตามที่บริ ษทั ได้ตกลงในสัญญาบริ การกับลูกค้า โดยรถ
ร่ วมบริ การมีหน้าที่จดั หารถและนักขับเพื่อให้บริ การแก่ลูกค้าของบริ ษทั ในนามของ บริ ษทั เอที
พี 30 จากัด (มหาชน)
4. บริ ษทั ฯ จะดาเนินการจัดตารางการเดินรถตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา และเริ่ มบริ การรับส่ งบุคลากรตาม
ตารางที่กาหนด โดยสามารถอธิ บายการดาเนินการรับส่ งบุคลากรได้ดงั นี้
ภาพแสดงขั้นตอนการให้ บริการรับส่ งบุคลากร
จุดจอดรถ ATP 30
ระบบดาวเทียม
ติดตามรถ

จุดรับส่ งที่ 1

ศูนย์ ควบคุมการ
เดินรถ

จุดรับส่ งที่ 2

จุดรับส่ งที่ 3
จุดรับส่ งที่ 4

ส่ วนที่ 1 - 13

สถานประกอบการ

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
4.1 นักขับจะนารถมายังจุดจอดรถ เพื่อเตรี ยมความพร้อมและตรวจสอบสภาพ ความสะอาด ความ
เรี ยบร้อย ภายในรถโดยสารก่อนปฏิบตั ิหน้าที่ 30 นาที
4.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิ บตั ิการจะออกดาเนิ นการสุ่ มวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติด รวมไปถึ ง
สภาพความพร้อมทั้งร่ างกายและจิตใจของนักขับ เพื่อบันทึกเป็ นรายงานให้แก่ลูกค้า นักขับต้อง
มีความพร้อมในการขับยานพาหนะ โดยมีระดับแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ และ
หากตรวจพบระดับ แอลกอฮอล์ม ากกว่าระดับ ดัง กล่ าว แต่ น้อยกว่า 50 มิ ล ลิ ก รั ม เปอร์ เซนต์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะทาการประเมินความพร้อมในการขับของนักขับเป็ นลาดับแรก หาก
นักขับอยูใ่ นเกณฑ์ความพร้อมที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิ บตั ิการจะประจารถ
ไปกับนักขับ เพื่อควบคุมและดูแลการขับ แต่ในกรณี ที่ตรวจพบว่านักขับมีระดับแอลกอฮอล์เกิน
กว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งถื อว่าเป็ นผูเ้ มาสุ ราตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ.2537) และ
เป็ นผู้ที่ ถู ก ห้ า มขับ ขี่ ร ถตามพระราชบัญ ญัติ จ ราจรทางบก (พ.ศ.2522) ทางเจ้า หน้ า ที่ ฝ่ าย
ปฏิบตั ิการจะดาเนินการหานักขับทดแทน ซึ่งมาจากนักขับสารองของบริ ษทั ฯ หรื อเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบตั ิการจะเป็ นผูด้ าเนินการขับแทน
4.3 นักขับจะเริ่ มเดินรถไปยังจุดรับส่ งต่างๆ ตามเวลาและเส้นทางที่ได้ตกลงไว้กบั ลูกค้า
4.4 นักขับจะทาการบันทึกเวลาที่ถึงและออกจากจุด-รับส่ ง และบันทึกจานวนพนักงานที่ข้ ึนรถ เพื่อ
เป็ นข้อมูลรายงานให้แก่ลูกค้า
4.5 เมื่อนักขับดาเนิ นการรับส่ งบุคลากร ยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว นัก
ขับจะนารถไปยังจุดจอดรถที่กาหนด เพื่อเตรี ยมตัวรับส่ งบุคลากรในรอบถัดไป
4.6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะดาเนิ นการรวบรวมข้อมูลของนักขับ มาจัดทาเป็ นรายงานประจาวัน
เพื่อส่ งให้แก่ลูกค้า และวางใบแจ้งหนี้เมื่อให้บริ การครบเดือน
4.7 บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการปรับเส้นทาง เวลา การเดิ นรถ จากข้อมูลที่ บนั ทึ กไว้ เช่ น กรณี ที่บางจุ ด
รับส่ งมีจานวนพนักงานจานวนมากขึ้นหรื อน้อยลง เนื่ องจากลาออกหรื อย้ายที่อยูข่ องพนักงาน
บริ ษ ัท ฯ จะเสนอการปรั บ จุ ด รั บ ส่ ง ให้ แ ก่ ลู ก ค้า พิ จ ารณา โดยค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมและ
ค่าใช้จ่าย
4.8 บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบติดตามรถโดยสารของบริ ษทั ฯ ด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS Tracking) ซึ่ ง
จะท างานร่ วมกับ Software ที่ เรี ยกว่า GPS Tracking System โดยตัว Software นั้นจะท าหน้าที่
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากตัว GPS Tracking เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการสามารถเข้าไป
ตรวจสอบตาแหน่ งปั จจุบนั ของตัว GPS Tracking และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
ตลอดเวลา ตามความสามารถของ GPS Tracking System เช่น ความเร็ วรถ สถานะของรถ ระดับ
น้ ามัน เป็ นต้น นอกจากนี้บริ ษทั ได้ผลักดันให้รถร่ วมบริ การเริ่ มทาการติดตั้งระบบจีพีเอสเพื่อใช้
ในการควบคุมการปฏิบตั ิงานของรถอีกด้วย

ส่ วนที่ 1 - 14

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
ภาพตัวอย่างการใช้ โปรแกรมติดตามรถด้ วยสั ญญาณดาวเทียม

ที่มา : ข้อมูลจากบริ ษทั ฯ

รู ปภาพ แสดงการติดตามการใช้ นา้ มันและสถานะของรถแต่ ละคัน

ที่มา : ข้อมูลจากบริ ษทั ฯ

บริ ษทั ฯ มีระบบเซ็นเซอร์ ตรวจวัดปริ มาณน้ ามันในถังของรถบัสแต่ละคันที่แสดงผลในรู ปของกราฟ
ปริ มาณน้ ามัน ซึ่ งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการสามารถเข้าตรวจสอบได้จากระบบ Great Corner ระบบดังกล่าว ทา
ให้บริ ษทั ฯ สามารถติดตามการเคลื่ อนไหวที่ผิดปกติของปริ มาณน้ ามันในถังของรถบัสแต่ละคันได้ เช่ น ใน
กรณี ที่รถบัสกาลังจอดอยู่ แต่ปริ มาณน้ ามันในถังมีการลดลง อาจเป็ นไปได้วา่ นักขับประจารถมีการทุจริ ต ขน
ถ่ายน้ ามันออกจากรถเพื่อไปจาหน่ายต่อให้กบั ผูอ้ ื่น เป็ นต้น
ส่ วนที่ 1 - 15

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ
ก. ผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)
ตาราง สรุ ปอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
อัตราการเติบโตเศรษฐกิจ (%)

2558

2559

2560

คาดการณ์ปี 2561

GDP (ณ ราคาคงที่)
การลงทุนรวม
ภาคเอกชน
ภาครัฐ
การบริ โภคภาคเอกชน
การใช้จ่ายภาครัฐบาล
มูลค่าการส่ งออกสิ นค้า
ปริ มาณ
มูลค่าการนาเข้าสิ นค้า
ปริ มาณ

2.9
4.4
-2.2
29.3
2.2
3.0
-5.6
-3.4
-10.6
0.2

3.3
2.8
0.5
9.5
3.0
2.2
0.1
0.5
-5.1
-2.5

3.9
0.9
1.7
-1.2
3.2
0.5
9.7
5.9
14.4
8.4

3.6 - 4.6
5.5
3.7
10.0
3.2
3.2
6.8
4.8
9.5
6.5

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

Real GDP Growth

ส่ วนที่ 1 - 16

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
เศรษฐกิ จไทยรวมทั้งปี 2560 ขยายตัวร้ อยละ 3.9 ปรับตัวดี ข้ ี นจากการขยายตัวร้ อยละ 3.3 ในปี 2559
โดยในด้านการใช้จ่าย การบริ โภคภาคเอกชน และการลงทุ นภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.2 และร้อยละ 1.7
ปรั บ ตัวดี ข้ ึ นจากการขยายตัวร้ อยละ 3.0 และร้อยละ 0.5 ในปี 2559 ตามลาดับ ในขณะที่ การส่ งออกสิ นค้า
ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้ อยละ 9.7 เร่ งขึ้ นมาจากการขยายตัวร้ อยละ 0.1 ในปี 2559 และเป็ นอัตราการขยายตัว
สู งสุ ดในรอบ 6 ปี ในขณะที่การลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลงร้อยละ 1.2 ในด้านการผลิ ต การผลิ ตภาคเกษตร
ขยายตัวร้อยละ 6.2 ปรับตัวดีข้ ึนจากการลดลงร้อยละ 2.5 ในปี 2559 การผลิตสาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ
2.5 ปรั บตัวดี ข้ ี นจากการขยายตัวร้ อยละ 2.3 ในปี 2559 สาขาค้าส่ งและปลี ก และสาขาขนส่ งการคมนาคม
ขยายตัวร้อยละ 6.3 และร้อยละ 7.3 เร่ งขึ้ นจากการขยายตัวร้ อยละ 5.3 และร้อยละ 4.1 ในปี 2559 ตามลาดับ
ในขณะที่สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร้อยละ 8.5 ต่อเนื่ องจากการขยายตัวร้อยละ 9.9 ในปี ก่อนหน้า
รวมทั้งปี 2560 ผลิ ตภัณ ฑ์ม วลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 15,450.1 พันล้านบาท (455.4 พันล้านดอลลาร์
สรอ.) รายได้ต่อหัวเฉลี่ ยของคนไทยอยู่ที่ 228,371.0 บาทต่อคนต่อปี (6,729.0 ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่ อปี )
เพิ่มขึ้นจาก 215,454.6 บาทต่อคนต่อปี (6,103.9 ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี ) ในปี 2559
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยูใ่ นเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปเฉลี่ยร้อยละ 0.7 และบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลร้อยละ 10.8 ของ GDP (รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2560 ณ 19 กุมภาพันธ์ 2561)
ข.

ภาวะเงินเฟ้อ
ตาราง สรุ ปอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย
อัตราเงินเฟ้อ

ปี 2559

ปี 2560

คาดการณ์ปี 2561

0.7
0.2

0.6
0.7

0.8
1.1

อัตราเงินเฟ้ อพื้นฐาน
อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไป
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธันวาคม 2560

อัตราเงิ นเฟ้ อทัว่ ไปของปี 2560 อยูท่ ี่ เฉลี่ ยร้อยละ 0.7 เพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 0.2 ในปี 2559 อัตราเงินเฟ้ อ
พื้นฐานอยูท่ ี่เฉลี่ ยร้อยละ 0.6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.7 ในปี 2559 เนื่องจาก อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปปรับเพิ่มขึ้นจาก
ราคาพลัง งานเป็ นส าคัญ ขณะที่ อ ัต ราเงิ น เฟ้ อพื้ น ฐานปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยจากการปรั บ โครงสร้ างภาษี
สรรพสามิต (รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนธันวาคม 2560 : ธนาคารแห่งประเทศไทย)
ธนาคารแห่ งประเทศไทยรายงานว่า นโยบายการเงินยังควรอยูใ่ นระดับผ่อนคลายไปอีกระยะหนึ่ งเพื่อ
สนับสนุ นให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่ งจะช่ วยให้อตั ราเงินเฟ้ อทัว่ ไปทยอยกลับเข้าสู่ เป้ าหมายใน
ระยะปานกลาง (รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนธันวาคม 2560 : ธนาคารแห่งประเทศไทย)

ส่ วนที่ 1 - 17

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
ค.

อัตราดอกเบีย้
Interest Rate

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (Lending Rate) เช่น MLR (Minimum Lending Rate) เป็ นอัตราเงินกูท้ ี่ธนาคาร
พาณิ ชย์เรี ยกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ที่ความเสี่ ยงต่า MOR (Minimum Overdraft Rate) เป็ นอัตราดอกเบี้ย
ประเภทเบิกเกินบัญชี (Overdraft) ที่ธนาคารเรี ยกเก็บลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี และ MRR (Minimum Ratail Rate)
เป็ นอัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่เก็บลูกค้ารายย่อย ซึ่ งจะมีอตั ราที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ความเสี่ ยงของลูกค้าแต่ละราย
นอกจากนี้ประสิ ทธิ ภาพของกลไกการส่ งผ่านนโยบายการเงินยังต้องขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ปัจจุบนั ด้วย
เช่น การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอาจไม่ได้ทาให้อตั ราดอกเบี้ยในตลาดลดลงมากกว่าอย่างที่หวังไว้ เมื่อ
อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลง อัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดีก็ลดลงตามไปด้วย แต่อตั ราดอกเบี้ยเงินกู้
ลูกค้ารายย่อยกลับลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อีกทั้งเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงไม่สามารกระตุน้ การ
บริ โภคและการลงทุนได้หากความเชื่อมัน่ ของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นระดับต่า เป็ นต้น (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2561)

ส่ วนที่ 1 - 18

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
ง.

ราคาพลังงาน

ราคานา้ มันดิบในตลาด WTI

ที่มา : https://th.investing.com
ราคานา้ มันดีเซลในประเทศไทย

ที่มา : ราคาน้ ามันย้อนหลัง บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) , 2561

ในปี 2561 คาดว่าราคาน้ ามันดิบดูไบจะปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2560 และเคลื่อนไหวในกรอบ 55 - 60
ดอลลาร์ ต่อบาร์ เรล โดยตลาดได้รับแรงหนุนจากความต้องการใช้น้ ามันที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างแข็งแกร่ งที่
1.3 ล้านบาร์ เรลต่อวัน สู่ ระดับ 98.9 ล้านบาร์ เรลต่อวัน (IEA เดือน พ.ย. 60) จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟ้ื น
ตัวอย่างแข็งแกร่ งทัว่ โลก (Synchronized Economic Growth) ทั้งในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก และประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ นอกจากนี้ ความร่ วมมือระหว่างผูผ้ ลิตกลุ่มโอเปคและนอกกลุ่มโอเปคนาโดยซาอุดิอาระ
เบียและรัสเซียที่ตอ้ งการปรับลดปริ มาณการผลิตเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่สาคัญที่หนุนราคาน้ ามันดิบอย่างต่อเนื่ อง
หลังจากกลุ่มผูผ้ ลิตตัดสิ นใจขยายระยะเวลาการปรับลดกาลังการผลิตรวมกันราว 1.8 ล้านบาร์ เรลต่อวัน จาก
เดิมที่สิ้นสุ ดในเดือน มี.ค. 61 เป็ นสิ้ นสุ ดเดือน ธ.ค. 61 โดยตั้งเป้ าหมายในการลดน้ ามันดิบคงคลังของกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว (OECD Stocks) ให้กลับมาอยูท่ ี่ระดับค่าเฉลี่ย 5 ปี ให้ได้ ในขณะที่ไนจีเรี ยและลิเบียตกลง
ที่จะเข้าร่ วมในข้อตกลงนี้ดว้ ย หลังจากก่อนหน้านี้ ทั้งสองประเทศได้รับการยกเว้นจากข้อตกลงดังกล่าว
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศ ทั้งนี้ ความเสี่ ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค
ส่ วนที่ 1 - 19

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
ตะวันออกกลาง ได้แก่ ประเทศอิรัก เวเนซุ เอล่า ลิเบีย และไนจีเรี ย รวมถึงการรวบอานาจของมกุฎราชกุมาร
ของซาอุดิอาราเบีย และสงครามระหว่างซาอุดิอาราเบียกับอิหร่ านที่มากขึ้น นับเป็ นความไม่แน่นอนของตลาด
ที่ตอ้ งจับตามองในปี 2561 ซึ่ งอาจส่ งผลให้อุปทานน้ ามันดิบตึงตัวมากขึ้น
ภาวะอุตสาหกรรม
ก. นิคมอุตสาหกรรมภายในประเทศ
จานวนนิคมอุตสาหกรรมทั้งประเทศ ข้ อมูล ณ เดือนมกราคม 2561
กลาง
จานวนนิคมอุตสาหกรรม

18

ตะวันตก ตะวันออก เหนือ
3

30

3

ใต้

รวมทั้งประเทศ
2

56

ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561

จานวนนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ณ เดือนมกราคม 2561 มีจานวนทั้งสิ้ น 56 นิคม โดยส่ วนมาก
นิคมอุตสาหกรรมกว่าครึ่ งของประเทศตั้งอยูใ่ นพื้นที่ภาคตะวันออก เนื่องจากมีความสะดวกในการขนส่ ง ใกล้
กับกรุ งเทพมหานคร และยังเป็ นเขตที่ปลอดภัยจากการเกิ ดอุทกภัย ทั้งนี้ ข้อมูลสภานภาพการลงทุนในนิ คม
อุตสาหกรรม จากการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.) ณ เดือนธันวาคม 2560 ระบุวา่ มีจานวนผูใ้ ช้
ที่ดินหรื อจานวนผูป้ ระกอบการในนิ คมเท่ากับ 4,146 ราย จานวนคนงานทั้งสิ้ น 606,612 คน โดยมีพ้ืนที่นิคม
ตามแผนแม่บทเท่ากับ 141,743 ไร่ ยังคงเหลือพื้นที่สาหรับขายหรื อให้เช่า 20,508 ไร่
จากที่ประชุมของสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (Board Of Investment: BOI) ได้เห็นชอบ
และอนุมตั ิแผน “ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มการลงทุนในระยะ 7 ปี ” (พ.ศ. 2558 - 2564) โดยให้ความสาคัญกับ
ประเภทกิจการที่เป็ นประโยชน์และมีคุณค่าต่อภาคอุตสาหกรรมและต่อประเทศเป็ นหลัก และส่ งเสริ มการ
ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่ งจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากสิ ทธิ พ้นื ฐานตามประเภทอุตสาหกรรม
นโยบายการส่ งเสริ มการลงทุนของ BOI ดังกล่าว จะช่วยผลักดันให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นและเกิดการขยายตัว
ของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งสอดคล้องกับการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมที่จะเปิ ดดาเนินการในอนาคต
การขยายตัวของโรงงานและนิ คมอุตสาหกรรมในอนาคต ย่อมก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานใน
พื้นที่ ทาให้มีความต้องการใช้บริ การขนส่ งผูโ้ ดยสารจากที่พกั อาศัยเข้าสู่ พ้ืนที่นิคมเพิ่มขึ้น ดังนั้น จะเกิ ดการ
เคลื่ อนย้ายทรัพ ยากรมนุ ษ ย์เพื่อใช้ในการดาเนิ นกิ จการ จึงทาให้ธุรกิ จที่ ให้บริ การขนส่ งผูโ้ ดยสารแบบไม่
ประจาทางเพื่อรับส่ งบุคลากรของบริ ษทั หรื อโรงงาน จึงยังมีโอกาสเติบโตตามการขยายตัวของนิคมในอนาคต

ส่ วนที่ 1 - 20

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
ข.

จานวนผู้ประกอบการขนส่ ง
จานวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ ง (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลักษณะรถ

ณ 31 ธันวาคม 2559

ณ 31 ธันวาคม 2560

อัตราการ
เปลีย่ นแปลง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ใบอนุญาต ผู้ประกอบการ ใบอนุญาต ผู้ประกอบการ จานวนใบอนุญาต
ประกอบการ ขนส่ ง (ราย) ประกอบการ ขนส่ ง (ราย) ประ กอบการขนส่ ง
(%)
ขนส่ ง (ฉบับ)
ขนส่ ง (ฉบับ)

รถโดยสารประจาทาง
รถโดยสารไม่ประจาทาง
รถโดยสารส่ วนบุคคล

2,843
33,153
6,738

1,452
33,153
6,738

3,033
37,195
7,034

1,515
37,195
7,034

6.68
12.19
4.39

รวมรถโดยสารทั้งหมด

42,734

41,343

47,262

45,744

10.60

ที่มา: สถิติจานวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งและจานวนผูป้ ระกอบการขนส่ง กรมการขนส่ง, 2560

จานวนใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งรถโดยสารทัว่ ประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวนทั้งสิ้ น
47,262 ฉบับ โดยมีจานวนผูป้ ระกอบการทั้งสิ้ น 45,744 ราย เมื่ อพิจารณาตามประเภทการขนส่ ง พบว่าส่ วน
ใหญ่ เป็ นใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ งด้วยรถโดยสารไม่ ประจาทางมากที่ สุ ดร้ อยละ 78.70 รองลงมาคื อ
ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งด้วยรถโดยสารส่ วนบุคคลร้อยละ 14.88 และใบอนุญาตประกอบการขนส่ งด้วย
รถโดยสารประจาทาง ร้อยละ 6.42 ตามลาดับ
ปี 2560 การขนส่ งด้วยรถโดยสาร มี ก ารเติ บ โตของจานวนใบอนุ ญ าตฯ จากปี 2559 ร้ อยละ 10.60
โดยเฉพาะธุ รกิจการขนส่ งด้วยรถโดยสารไม่ประจาทางที่เติบโตถึ งร้อยละ 12.19 แสดงให้เห็ นถึ งการแข่งขัน
ที่มากขึ้นในธุ รกิ จนี้ และการเติบโตของความต้องการใช้รถโดยสารไม่ประจาทาง เนื่ องจากเป็ นการขนส่ งที่
ลูกค้าสามารถกาหนดเส้นทางได้เองตามความต้องการ

ส่ วนที่ 1 - 21

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
ค.

จานวนรถจดทะเบียนและผู้ได้ รับใบอนุญาตประจารถ ตามกฎหมายว่ าด้ วยการขนส่ งทางบก
จานวนใบอนุญาตผู้ประจารถสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามกฎหมายว่าด้ วยการขนส่ งทางบก
(หน่วย: ฉบับ)
ประเภทใบอนุญาตเป็ นผู้ขับรถ

ผูข้ บั รถชนิดที่ 1
ผูข้ บั รถชนิดที่ 2
ผูข้ บั รถชนิดที่ 3
ผูข้ บั รถชนิดที่ 4
รวมทุกประเภท

2559
2560
ภาคตะวันออก
ภาคอืน่ ๆ
ภาคตะวันออก
ภาคอืน่ ๆ
1,479
13,447
1,504
14,050
129,053
1,188,150
131,334
1,206,329
38,167
288,311
39,083
297,839
24,750
94,540
25,930
98,647
193,449

1,584,448

197,851

1,616,865

ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก, ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561

ในปี 2560 จานวนผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตเป็ นผูข้ บั รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบกมีจานวนทั้งสิ้ น
1,814,716 ราย โดยเพิ่ม ขึ้ นจากปี 2559 ซึ่ งมี จานวน 1,777,897 ราย คิ ดเป็ นการเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 2.07 โดยเป็ น
จานวนผูท้ ี่ ได้รับ ใบอนุ ญ าตขับ รถในพื้ น ที่ ภาคตะวัน ออกจานวน 197,851 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 10.90 ของ
จานวนทั้งหมด โดยนิ ยามของกรมขนส่ งทางบกนั้น ผูข้ บั รถจะต้องได้รับใบอนุ ญาตเป็ นผูข้ บั รถชนิ ดที่ 2, 3
หรื อ 4 จึงจะสามารถขับรถบัสขนส่ งซึ่ งบรรทุกผูโ้ ดยสารเกินกว่า 20 คนได้
จานวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามกฎหมายว่าด้ วยการขนส่ งทางบก
(หน่วย: คัน)
ประเภทรถ
2559
2560
ภาคตะวันออก
ภาคอืน่ ๆ
ภาคตะวันออก
ภาคอืน่ ๆ
รถโดยสารประจาทาง
6,774
76,312
6,705
72,189
รถโดยสารไม่ประจาทาง
6,385
55,887
7,200
60,433
รถโดยสารส่ วนบุคคล
991
11,258
1,037
11,625
รวมรถโดยสาร
รถบรรทุกและรถขนาดเล็ก
รวมทุกประเภท

14,150

143,457

14,942

144,247

122,969

936,871

127,082

963,247

137,119

1,080,328

142,024

1,107,494

ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก, ข้อมูล ณ 15 มกราคม 2561

จานวนรถโดยสารจดทะเบียนสะสม ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี
จานวนทั้งสิ้ น 159,189 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่จานวน 157,607 คัน คิดเป็ นร้อยละ1.00 ในจานวนรถโดยสาร
นี้ เป็ นรถโดยสารไม่ประจาทางจานวน 67,633 คัน คิดเป็ นร้อยละ 42.49 ของรถโดยสารในปี 2560
ส่ วนที่ 1 - 22

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
จากสถิติดงั กล่าวพบว่าการขนส่ งประเภทรถโดยสารไม่ประจาทางในปี 2560 ยังมีจานวนรถเติบโตขึ้น
จากปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 8.61 ซึ่ งเติบโตสวนทางกับการขนส่ งโดยรถโดยสารประจาทางและส่ วนบุคคล
โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาการเติบโตของจานวนรถโดยสารไม่ประจาทางในภาคตะวันออก ซึ่ งเป็ นพื้นที่ต้ งั ของ
นิคมอุตสาหกรรมเกิดการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งสอดคล้องกับการขยายตัของนิคมอุตสาหกรรม
ที่จะเปิ ดดาเนินการในอนาคต (ที่มา : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ข้อมูล ณ เดือนมกราคม
2561)
เปรียบเทียบจานวนใบอนุญาตเป็ นผู้ขับรถและจานวนรถจดทะเบียนในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก

ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก, ข้อมูล ณ เดือนกุมภาภพันธ์ 2561

เมื่อเปรี ยบเทียบจานวนผูไ้ ด้รับใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถทุกประเภท และจานวนรถจดทะเบียนทุกประเภท
ในพื้นที่ ภาคตะวันออก พบว่าจานวนผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตฯ มี มากกว่าจานวนรถจดทะเบี ยน ในอัตราผูไ้ ด้รับ
ใบอนุ ญาตต่อรถจดทะเบียน เท่ากับ 1.39 ในปี 2559 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็ น 1.40 ในปี 2560 โดยที่จานวนรถ
จดทะเบียนมีจานวนเพิ่มขึ้นสู งกว่าจานวนผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตฯ เล็กน้อย ในสถานการณ์ปัจจุบนั ธุ รกิจขนส่ งใน
ภาคตะวัน ออกจึ ง ยังสามารถขยายจานวนรถได้อี ก เล็ ก น้อ ย แต่ อ าจจะเผชิ ญ กับ ปั ญ หาการแย่ง ชิ งผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตขับขี่ เพื่อจ้างเป็ นพนักงานขับในการประกอบธุ รกิจขนส่ ง
การแข่ งขัน
เนื่ องจากธุ รกิ จรถโดยสารไม่ประจาทาง ไม่มีขอ้ จากัดในการเข้าทาธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการรายใหม่
เพียงแต่อาศัยแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ และการได้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ ง รวมถึ งนักขับต้องได้รับ
ใบอนุ ญ าตขับ ขี่ ยานพาหนะตรงตามประเภทที่ ก ฎหมายกาหนด จึงท าให้มีจานวนผูป้ ระกอบการรถขนส่ ง
โดยสารไม่ประจาทางรายใหม่เกิ ดขึ้นมาก โดยในปี 2559 มีจานวนผูป้ ระกอบการรถโดยสารไม่ประจาทาง
เท่ากับ 33,153 ราย และในปี 2560 มีจานวนผูป้ ระกอบการเพิ่มขึ้นเป็ น 37,195 ราย หรื อเพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อยละ
12.19 ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะเน้นการแข่ งขัน ทางด้านราคาและการบริ การเป็ นหลัก ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ทั ฯ
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ประเมิ น ส่ วนแบ่ งการตลาดอยู่ที่ ร้อยละ 2 ของจานวนประชากรในภาคการผลิ ตอุ ตสาหกรรมของพื้ น ที่ 4
จังหวัดหลักในเขตภาคตะวันออกทั้งหมด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิ งเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยองและจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยจุดเด่นของบริ ษทั ที่ทาให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ คือการให้ความสาคัญ โดยนามาตรฐาน
คุณภาพงานบริ การที่โดดเด่น จากการรับรองมาตรฐานการบริ หารความปลอดภัยบนท้องถนน (ISO 39001)
ควบคู่ไปกับการให้คาแนะนาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้บริ การรถในแต่ละเส้นทางกับทางลูกค้า
2.3 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ ทสี่ าคัญ
1. กลยุทธ์ การแข่ งขัน
1.1) กลยุทธ์ ด้านบริการ (Service)
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ ได้ทาการปรับปรุ งและพัฒนาคุ ณภาพการบริ การอย่างต่อเนื่ อง โดย
บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ มาตรฐานการบริ ห ารความปลอดภัย ทางถนน (BS ISO39001 : 2012 Road traffic safety
management system) ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 และยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้า
เป็ นสาคัญ และยึดมัน่ กับนโยบายในการให้บริ การ 3 ประการ คือ หลักความปลอดภัย (Safety) หลักความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) และหลักความสะดวกสบาย (Comfort) ด้วยการกาหนดมาตรฐานการบริ การ ดังนี้
มาตรฐานรถบัส
รถบัสรุ่ นใหม่ของบริ ษทั ฯ ทุกคันจะประกอบจากแชสซี และเครื่ องยนต์ใหม่ (Bus boby & Chassis) จาก
บริ ษทั รถชั้นนา อาทิ ฮีโน่ สแกนเนี ย และBenz และประกอบตัวถังตามคุณลักษณะการใช้งานมีการออกแบบ
โดยคานึ งถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผูโ้ ดยสารเป็ นหลัก และหากเป็ นรถปรับอากาศทาง
บริ ษทั ฯ จะติดตั้งระบบปรับอากาศที่เป็ นอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้นเพื่อสุ ขลักษณะที่ดีของผูโ้ ดยสารทุกคน โดยรถทุก
คันจะมีระบบอานวยความสะดวก อาทิเช่น ทีวี เครื่ องเสี ยง เพื่อความบันเทิงในการโดยสารตลอดจนอุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัย เช่ น ชุ ดปฐมพยาบาล ถังดับเพลิง เป็ นต้น นอกจากนี้ การประกอบรถบัสของบริ ษทั ฯ จะ
ออกแบบเพื่อใช้รับ - ส่ งพนักงานจึงทาให้มีขนาดตัวรถบัส ขนาดของเครื่ องยนต์ที่มีความเหมาะสมตามหลัก
วิศวกรรม จึงส่ งผลให้รถบัสที่บริ ษทั เลือกใช้ มีความปลอดภัยมากขึ้นและมีความเหมาะสมต่อการใช้งานรับส่ ง
พนักงานมากกว่ารถบัสทัว่ ไปที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในหลากหลายวัตถุประสงค์
มาตรฐานพนักงานขับรถ
พนักงานขับรถทุกคนจะผ่านการคัดเลื อกอย่างเข้มงวดโดยการสัมภาษณ์ ตรวจสอบประวัติ ทดสอบ
ความสามารถในการขับ และตรวจสภาพทางด้านร่ างกายโดยที มงานของบริ ษ ทั ฯ และเมื่อได้เข้ามาท างาน
ร่ วมกับบริ ษทั ฯ แล้วจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องโดยการฝึ กอบรม ความรู ้ ความสามารถในการดูแลรักษารถ
การขับขี่อย่างประหยัดและปลอดภัยและมีการวัดผลอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนจิตสานึกในการให้บริ การเพื่อเพิ่ม
คุณค่าของการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานการควบคุมการเดินรถ
บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนติดตั้งระบบติดตามรถ (GPS Tracking System) แบบ Real time สาหรับรถที่ให้บริ การ
ทุกคัน เพื่อสาหรับควบคุมการติดตามการให้บริ การ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะทาการตรวจสอบสถานะ
ของรถตลอดช่วงเวลาที่ให้บริ การ และทาการบันทึกสถานะของรถตามที่กาหนดเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ
(Log sheet) โดยบริ ษทั ฯ มีขอ้ กาหนดให้รถทุกคันพร้ อมให้บริ การก่อนเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาทีและควบคุม
ความเร็ วรถไม่เกิน 90 กม./ชม. ตลอดระยะเวลาการให้บริ การ เมื่อรถนาส่ งพนักงานเรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะ
ท าการสรุ ป ข้อ มู ล การรั บ ส่ ง รายงานให้ ลู ก ค้า ทราบทุ ก ๆ วัน (Daily report) และจะรวบรวมเป็ นรายงาน
ประจาเดือน (Monthly Report) เพื่อให้กบั ทางลูกค้าสอบทานการทางานของบริ ษทั ฯ และเป็ นข้อมูลให้ลูกค้า
จัดการเดินรถให้เหมาะสมกับจานวนพนักงานที่ใช้บริ การเพื่อเป็ นการบริ หารต้นทุนการขนส่ งพนักงานให้แก่
ลู ก ค้า (Cost optimization management) และสนั บ สนุ น การท างานของพนัก งานขับ รถได้อ ย่า ง Real time
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังติดตั้งกล้องวงจรปิ ดภายในรถบัสที่บริ ษทั ฯ ทุกคัน เพื่อติดตามและดูแลพฤติกรรมของนัก
ขับ ทาให้สามารถควบคุมได้อย่างใกล้ชิด ผ่านการสุ่ มตรวจโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
มาตรฐานการซ่ อมบารุ ง
ด้านการดูแลรักษาเครื่ องยนต์และมาตรฐานต่างๆ ของอะไหล่ ทุกชิ้นส่ วนเป็ นสิ่ งสาคัญ บริ ษทั ฯ จัดให้
มีคลังอะไหล่ที่สามารถเบิกใช้ได้ทนั ทีมากกว่า 300 รายการ และบริ ษทั ฯ จัดให้มีการฝึ กอบรมพนักงานฝ่ าย
ซ่ อมบารุ งให้มีความรู ้ ความสามารถด้านการซ่ อมบารุ งและชิ้นส่ วนอะไหล่ต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง ช่ างทุกท่านมี
ความชานาญ และความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และซ่ อมบ ารุ งชิ้ นส่ วนต่างๆ เป็ นอย่างดี มี การ
เปลี่ยนอะไหล่ทนั ทีเมื่อครบอายุการใช้งาน โดยไม่ตอ้ งรอให้เกิ ดความเสี ยหาย เพื่อสมรรถภาพที่ดีของรถทุก
คัน และบริ ษ ัท ฯ ได้จดั ให้ ฝ่ ายซ่ อ มบ ารุ งมี ค วามพร้ อมในการแก้ไขปั ญ หานอกสถานที่ ด้วยรถซ่ อมบ ารุ ง
เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ทั้งนี้ การดูแลและซ่อมบารุ งรถของบริ ษทั แบ่งเป็ น 2 ประเภท
1) การดู แลประจาวัน เป็ นการดู แลความเรี ยบร้ อย และความสะอาดของรถบัส เช่ น การท าความ
สะอาดเบาะที่นงั่ ฉี ดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้ อโรค เป็ นต้น จะดาเนิ นการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการและ
นักขับร่ วมกัน
2) การซ่ อมบารุ งรักษาเชิ งป้ องกัน (Preventive Maintenance) จะดาเนิ นการโดยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายซ่ อม
บารุ ง จะมีตารางการตรวจซ่อมรายสัปดาห์ เพื่อทาการเปลี่ยนอะไหล่ หรื อซ่อมแซมในส่ วนที่สึก
หรอ ในกรณี ที่พ บปั ญหาใหญ่ ๆ เช่ น ช่ วงล่างรถ เครื่ องยนต์ เป็ นต้น จะดาเนิ นการนาส่ งศูนย์
ซ่อมทันที และแจ้งฝ่ ายปฏิบตั ิการให้ดาเนินการหารถมาทดแทน และแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป
1.2) กลยุทธ์ ด้านราคา (Price)
บริ ษทั ฯ เลือกใช้กลยุทธ์ราคาเหมาะสมยุติธรรม และคุณภาพสู ง (Premium Strategy) เนื่ องจากรถของ
บริ ษทั ฯ จะเลื อกใช้รถใหม่ มีการออกแบบให้ตรงกับความต้องการใช้งานมากที่ สุด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมี
กระบวนการคัดสรรนักขับ รวมทั้งระบบติดตามรถแบบ Real Time และระบบการบริ หารจัดการการเดินรถที่
มีป ระสิ ท ธิ ภาพ (Fleet Management System) เพื่ อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผูโ้ ดยสาร ถึ งความปลอดภัย และ
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ความสะดวกสบาย เป็ นหลักการกาหนดราคาบริ การจะต้องคานึงถึงความสามารถในการแข่งขันได้ สอดคล้อง
กับอายุการให้บริ การและคุม้ ค่ากับที่บริ ษทั ฯ จะลงทุนประกอบรถใหม่ ซึ่ งมีระยะเวลาประมาณ 1 - 5 ปี โดย
รู ปแบบการกาหนดราคาและระยะเวลาให้บ ริ การจะถู กระบุ ในสัญญาให้บริ การของบริ ษทั ฯ ซึ่ งแบ่ งเป็ น 2
ประเภท ดังนี้
1. การกาหนดค่าบริ การแบบคงที่ (Fixed - Rate Contract) :
ได้แก่ การกาหนดค่าบริ การแบบคงที่ ตามระยะทาง ซึ่ งคิดค่าบริ การต่อเที่ยวที่ ระบุ ไว้ในสัญญา
โดยมีท้ งั รู ปแบบการกาหนดค่าบริ การคงที่ตามระยะทางที่ไม่เปลี่ ยนแปลงตามราคาน้ ามัน และ
ค่าบริ การคงที่ตามระยะทางที่ระบุให้มีการเจรจาต่อรองราคาได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคา
น้ ามัน
2. การก าหนดค่ าบริ ก ารผันแปรตามการเปลี่ ย นแปลงของราคาน้ ามัน เชื้ อเพลิ ง (Floating - Rate
Contract):
2.1 การก าหนดค่ าบริ ก ารแบบคงที่ ต ามระยะทางที่ ผ นั แปรตามอัต ราค่ าน้ า มัน ชดเชย โดย
ค่าบริ การจะผันแปรไปตามอัตราค่าน้ ามันชดเชย ซึ่ งคานวณได้จากปริ มาณน้ ามันที่ใช้ในแต่ละ
เส้ นทางและส่ วนต่างของราคาน้ ามันเฉลี่ ยในปั จจุบนั และราคาน้ ามันที่ระบุไว้ตามสัญญา ด้วย
การกาหนดค่าบริ การในรู ปแบบนี้ หากราคาน้ ามันเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาน้ ามันที่ ระบุ ในสัญญา
บริ ษทั จะได้รับค่าชดเชยของส่ วนต่างราคาน้ ามันจากลูกค้า ขณะที่ในกรณี ที่ราคาน้ ามันลดลงต่ า
กว่าราคาน้ ามันที่ระบุในสัญญา บริ ษทั ฯ จะให้ส่วนลดแก่ลูกค้าตามสู ตรการคานวณ
2.2 การก าหนดค่ าบริ ก ารแบบผันแปรตามราคาน้ ามันและระยะทางที่ ใช้บ ริ ก าร (Minimum
Guarantee) ซึ่ งค่ าบริ ก ารขั้น ต่ า ที่ บ ริ ษ ัท เรี ย กเก็ บ ประกอบด้วย ค่ ารถและค่ า นัก ขับ โดยบวก
ค่าบริ การเพิ่มตามระยะทางที่ให้บริ การและราคาน้ ามันที่เกิดขึ้นจริ ง โดยการกาหนดค่าบริ การใน
รู ปแบบนี้ ทาให้บริ ษทั ฯ มี รายได้ข้ นั ต่ าที่ แน่ นอนสาหรับการจ่ายค่างวดรถ และการจ่ายค่าจ้าง
ให้แก่นกั ขับ และบริ ษทั ฯจะมีรายได้เพิ่มขึ้นตามระยะทางที่ให้บริ การแก่ลูกค้า
1.3) กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจาหน่ าย (Place)
บริ ษทั ฯ ไม่มีหน่วยงานขายหรื อฝ่ ายการตลาด ดังนั้น กิจกรรมการขายจะรับผิดชอบโดยฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ซึ่งการรับงานของบริ ษทั ฯ จะมาจาก 2 ช่องทาง คือ (1) การติดต่อจากลูกค้ามายังบริ ษทั ฯ โดยตรง ซึ่ งส่ วนใหญ่
ได้รับการแนะนาจากลูกค้าที่เคยใช้บริ การ และ (2) การเข้าร่ วมประกวดราคา/การประมูลราคา (Price Action)
โดยที่ผา่ นมา การรับงานส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จะมาจากการติดต่อเข้ามาของเจ้าของกิจการโดยตรงและการ
แนะนาจากลูกค้าที่เคยใช้บริ การมากกว่า คิดเป็ นร้อยละ 60 เนื่องจากการประมูลการเข้าร่ วมประกวดราคาส่ วน
ใหญ่จะมุ่งเน้นที่การแข่งขันด้านราคา ซึ่ งบริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้านราคาเพื่อให้ได้งาน แต่จะ
เน้นเรื่ องของการพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพบริ การให้คุม้ ค่ากับค่าบริ การที่ลูกค้าต้องจ่ายให้กบั บริ ษทั มากกว่า
เนื่องมาจากผลการให้บริ การและจัดกระบวนการเดินรถรับ-ส่ งพนักงานเป็ นเครื่ องยืนยันได้เป็ นอย่างดี
ถึงคุณภาพของการให้บริ การของบริ ษทั ฯ ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย อีกทั้งผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ส่ วนที่ 1 - 26

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
ของบริ ษทั ฯ ยังมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั เจ้าของกิจการ จึงทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นการบริ หารและจัดการการเดินรถรับส่ งพนักงาน
2. การประชาสั มพันธ์ (Promotion)
ในการส่ งเสริ มการขาย บริ ษทั ฯ อาศัยการสร้างความเชื่ อถือในคุณภาพของการบริ การ ความปลอดภัย
และความคุ ้ม ค่ า โดยที่ ผ่านมาบริ ษ ทั ฯ ได้จดั ท าเว็บ ไซต์และมี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ผ่านสื่ อประชาสั ม พัน ธ์
นอกจากนี้ ทางบริ ษ ัท ฯ ก็ มี แ ผนที่ จะสนับ สนุ น สื่ อ โฆษณาบนหนัง สื อ พิ ม พ์เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ การเสริ ม สร้ า ง
ภาพลัก ษณ์ ข องบริ ษ ัท ฯ รวมถึ งสร้ างการรั บ รู้ (Brand Recognition) และจดจา (Brand Awareness) ต่ อกลุ่ ม
ลูกค้าเป้ าหมาย
2.1) กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
บริ ษ ัท ฯ มี ก ลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ าหมายได้แ ก่ ผู ้ป ระกอบการในภาคการผลิ ต ที่ มี ที่ ต้ ัง โรงงานอยู่ใ นนิ ค ม
อุตสาหกรรม หรื อนอกนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดได้แก่จงั หวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง จังหวัดปราจี นบุรี และจังหวัดฉะเชิ งเทรา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีจานวนลูกค้า
ทั้งสิ้ น 34 ราย แบ่งเป็ นลูกค้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีจานวน 9 ราย นิ คมอุตสาหกรรมใน
จังหวัดระยองจานวน 20 ราย นิ คมอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิ งเทราจานวน 1 ราย กรุ งเทพมหานคร 1 ราย
ปราจีนบุรี 1 ราย และสระบุรี 1 ราย พื้นที่การให้บริ การรับส่ งบุคลากรในปั จจุบนั ครอบคลุ มพื้นที่ แสดงภาพ
ดังนี้
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แผนภาพแสดงทีต่ ้ งั สานักงาน จุดจอดรถของบริษัทฯ และทีต่ ้ งั ของลูกค้ า

คือ ที่ต้ งั บริ ษทั ฯ สานักงาน จุดจอดรถ และสถานที่ซ่อมบารุ ง
คือ โรงงานหรื อที่ต้ งั ของลูกค้าที่ใช้บริ การของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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ทั้งนี้ เมื่อจาแนกกลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ฯ โดยแบ่งเป็ นผูป้ ระกอบการในธุ รกิจต่างๆ จากข้อมูล ณ วันที่ 31
ธั น วาคม 2560 ประเภทของธุ ร กิ จ ที่ ใ ช้ บ ริ การขนส่ งของบริ ษั ท สู งสุ ด 3 อัน ดั บ แรก ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชิ้ น
ส่ วนประกอบรถยนต์ กลุ่มเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และกลุ่มน้ ามันเชื้อเพลิงและปิ โตรเคมี
ตารางแสดงสั ดส่ วนรายได้ ของบริษัท แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้ าผู้ใช้ บริการ ตั้งแต่ ปี 2558 ถึงปี 2560
กลุ่มอุตสาหกรรม
ของลูกค้ าทีใ่ ช้ บริการ

ปี 2558
ล้านบาท

ปี 2559

ร้ อยละ

ล้านบาท

ปี 2560

ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้ อยละ

ชิ้นส่ วนประกอบรถยนต์
ผลิตยางรถยนต์
น้ ามันเชื้ อเพลิง และปิ โตรเคมี
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
สิ นค้าบริ โภค
เหล็ก
อื่นๆ

64.28
43.97
27.57
40.06
24.35
25.99
38.05

24.32
16.64
10.43
15.16
9.21
9.84
14.40

63.46
44.21
28.67
63.34
24.57
31.31
45.22

21.10
14.70
9.53
21.06
8.17
10.41
15.03

90.44
46.71
29.37
68.67
27.51
33.21
51.59

26.03
13.44
8.45
19.76
7.92
9.55
14.85

รวมรายได้ จากการให้ บริการ

264.27

100.00

300.78

100.00

347.50

100.00

ที่มา: ข้อมูลจากบริ ษทั ฯ

จากตารางข้างต้นแสดงรายได้จากการให้บริ การของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2560 จะเห็นว่าบริ ษทั ฯ
ได้มีการแบ่งลู กค้าตามประเภทของอุ ตสาหกรรมต่างๆ ซึ่ งบริ ษทั จะพยายามรั กษาสัดส่ วนรายได้จากลู กค้า
ไม่ให้กระจุกตัวอยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ ง จนก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อรายได้จากการพึ่งพิง
กลุ่มอุตสาหกรรมใดๆ มากเกินไป โดยจะพยายามรักษาสัดส่ วนรายได้และเพิ่มรายได้จากลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ปี
ละ 3 - 5 สัญญา
2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
(1) การจัดหารถโดยสาร
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั หารถทั้งกรณี รถที่บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของ และกรณี รถร่ วมบริ การโดยมีรายละเอียดดังนี้
ก. รถที่บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั ฯ จะลงทุนรถโดยสารให้บริ การ ก็ต่อเมื่อมีความชัดเจนค่อนข้างแน่ นอนว่าจะได้รับการสั่งจ้าง
จากลู กค้าแล้วเท่านั้น และไม่มีนโยบายการลงทุ นรถโดยสารให้บริ หารสาหรับรอรับงานจากลูกค้า โดยรถ
จะต้องมีลกั ษณะเป็ นไปตามที่ได้ตกลงไว้กบั ลูกค้า อาทิ เบาะที่นงั่ และม่าน เป็ นต้น ซึ่ งในอดีตบริ ษทั จัดหารถ
โดยสารผ่านการซื้ อแชสซี และอะไหล่ใช้แล้วมาประกอบเป็ นคัส ซี และเครื่ องยนต์ (Bus Body & Chassis) ที่
สมบูรณ์ ก่อนนาไปว่าจ้างผูป้ ระกอบตัวถัง ให้ประกอบตัวถังและสิ่ งอานวยความสะดวกภายในห้องโดยสาร
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ตามที่ ลูกค้าต้องการ แต่ปัจจุ บนั การจัดหารถโดยสารของบริ ษทั ฯ จะอยู่ในรู ปของการลงทุ นซื้ อแชสซี และ
เครื่ องยนต์ (Bus Body & Chassis) ใหม่จากผูผ้ ลิ ตชั้นนา ซึ่ งว่าจ้างผูป้ ระกอบตัวถังให้ประกอบตัวถัง และสิ่ ง
อานวยความสะดวกภายในห้องโดยสารตามที่ลูกค้าต้องการ โดยมีแหล่งเงิ นทุนจากการขอรับการสนับสนุ น
วงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน และเงิ นทุนหมุนเวียนในกิจการ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังจัดทาประกันภัยให้กบั
รถโดยสารของบริ ษทั ทุ กคัน เพื่อเป็ นการป้ องกันและจากัดความเสี ยหายที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นกับรถของบริ ษทั ฯ
บางส่ วน
แผนภาพการจัดหารถโดยสาร

2. ประกอบตัวถัง ทากราฟฟิ กนอกรถและ
สิ่ งอ านวยความสะดวกภายในห้ อ งโดย
สาร

1. คัดเลือกแชสซีและ
เครื่องยนต์ (Chassis)

3. นารถบัสโดยสารให้ บริการแก่ ลูกค้ า

4. จดทะเบียนรถบัสต่ อกรมขนส่ งทางบก

ข. รถร่ วมบริ การ
การจัดการบริ การรถโดยสารให้แก่ ลูกค้าโดยใช้รถร่ วม บริ ษทั ฯ จะเลื อกใช้บริ การรถร่ วมที่เป็ นรถตู้
เกื อบทั้งหมด เมื่ อบริ ษ ทั ฯ นาเสนอรู ป แบบและประเภทรถให้ แก่ ลู ก ค้าและตกลงในสั ญ ญาบริ ก ารเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว หากมีความจาเป็ นต้องใช้รถตู้ ทางบริ ษทั ฯ จะเลือกรถตูร้ ่ วมบริ การเข้ามาเดินรถในสายนั้น โดย
บริ ษทั ฯ จะทาสัญญาว่าจ้างรถตูร้ ่ วมบริ การเป็ นรายคัน โดยทุกสัญญาจะมีอายุสิ้นสุ ดทุกวันที่ 31 ธันวาคมของ
ทุกปี ถึงแม้สัญญาบริ การระหว่างบริ ษทั ฯ กับลูกค้าจะยังไม่หมดอายุ เพื่อที่จะให้บริ ษทั ฯ ประเมินผลงานของ
รถร่ วมบริ การทุกคัน ก่อนเริ่ มทาการต่อสัญญาว่าจ้างรถร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีผรู ้ ่ วมบริ การ
ทั้งสิ้ นจานวน 71 ราย แบ่งเป็ นรถตูร้ ่ วมบริ การจานวน 90 คัน และรถบัสร่ วมบริ การจานวน 10 คัน (ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ งปริ มาณรถร่ วมบริ การอาจมี การเปลี่ ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กบั ความต้องการใช้งาน) ทั้งนี้ ในกรณี ที่รถ
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ร่ วมบริ การก่อให้เกิดความเสี ยหายในการให้บริ การ อาทิ รับส่ งพนักงานไม่ตรงตามเวลาที่กาหนด อันเป็ นเหตุ
ให้พ นัก งานของลู ก ค้าตกรถหรื อต้องเดิ นทางเอง รวมถึ งกรณี เกิ ดอุ บ ัติเหตุ ทางบริ ษ ัท ฯ จะไม่ มี ส่ วนร่ วม
รับผิดชอบกับความเสี ยหายที่เกิดขึ้น โดยรถร่ วมบริ การจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการนารถบัสร่ วมบริ การรายใหม่ๆ เข้ามาวิง่ ร่ วมกับบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่
ผูใ้ ห้บริ การรายเดิ มที่มีการร่ วมงานมาตั้งแต่ช่วงบริ ษทั ฯ ก่ อตั้งและมีการให้บริ การผ่านการประเมินจากทาง
บริ ษทั ฯ และทางลูกค้าในระดับที่ดีมาตลอด
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายการใช้ผรู ้ ่ วมบริ การที่จะให้บริ การ จะต้องเป็ นบุคคลหรื อนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุ ญาตจากกรมการขนส่ งทางบก ในการเป็ นผูไ้ ด้รับอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบการรถโดยสารขนส่ งไม่ประจา
ทางเท่านั้น
(2) นักขับ (Driver)
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญการคัดเลือกนักขับเป็ นอย่างยิ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีนกั ขับ
ซึ่ งเป็ นพนักงานประจาทั้งหมดจานวน 234 คน โดยนักขับทุกคนต้องมีใบอนุ ญาตเป็ นผูข้ บั รถประเภทที่ 2, 3
หรื อ 4 ที่ได้รับอนุ ญาตจากกรมขนส่ งทางบก จึงจะสามารถขับรถโดยสารที่ขนส่ งผูโ้ ดยสารเกินกว่า 20 คนได้
ซึ่งบริ ษทั ฯ มีข้ นั ตอนและกระบวนการสรรหานักขับโดยเริ่ มตั้งแต่ฝ่ายบุคคลและธุ รการประกาศรับสมัครด้วย
การติดป้ ายตามที่ต่างๆ และมีโครงการจัดหานักขับชื่ อ “นักขับ” แนะนา “นักขับ” (Driver get Driver) ด้วย ซึ่ ง
จะให้ค าแนะนาแก่ นักขับ ที่ แนะนาเพื่ อน ให้ม าสมัครงานและได้บ รรจุ เป็ นพนักงานกับบริ ษทั ฯ เมื่อได้ใบ
สมัค รจากนั ก ขับ แล้ว จะท าการตรวจสอบคุ ณ สมบัติ นั ก ขับ เบื้ อ งต้น จากใบสมัค ร และท าการทดสอบ
ความสามารถในการควบคุมรถและตรวจสุ ขภาพร่ างกายว่ามีความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อไม่ หลังจาก
นั้นฝ่ ายปฏิบตั ิการจะเป็ นผูต้ ดั สิ นว่าจะรับผูส้ มัครดังกล่าวเป็ นนักขับของบริ ษทั ฯ หรื อไม่
เมื่ อบริ ษ ัท ฯ รั บ ผูส้ มัค รดัง กล่ าวเป็ นนัก ขับ ของบริ ษ ัท ฯ ฝ่ ายบุ คคลและธุ รการจะท าการตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรมโดยประสานงานกับหน่วยราชการ ซึ่ งในขั้นตอนนี้ ตอ้ งใช้เวลานานในการตรวจสอบ ทา
ให้บริ ษทั อาจต้องบรรจุผสู ้ มัครที่ผา่ นการทดสอบเป็ นนักขับของบริ ษทั ก่อนที่จะทราบผลประวัติ หากผูส้ มัคร
รายใดเคยมี ป ระวัติอาชญากรรมกับกรมตารวจ เมื่ อทางบริ ษ ทั ฯ ได้ขอ้ มูลประวัติ จะท าการเรี ยกนักขับราย
ดังกล่าวมาพูดคุย เพื่อลงชื่อรับทราบประวัติ และทางบริ ษทั ฯ จะเฝ้ าสังเกตพฤติกรรมนักขับรายดังกล่าวเป็ น
พิเศษ ภายหลังการขึ้นทะเบียนผูส้ มัครให้เป็ นนักขับของบริ ษทั ฯ แล้ว บริ ษทั ฯ จะจัดอบรมทักษะการขับขี่และ
การบริ การให้แก่นกั ขับก่อนจะเริ่ มปฏิบตั ิงานต่อไป
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการสรรหานักขับ
คัดสรรพนักงานจากใบ
สมัคร และตรวจสอบ
คุณสมบัตเิ บือ้ งต้น
อบรมศักยภาพทางด้ าน
การขับขีแ่ ละทักษะการ
บริการ และตรวจสุขภาพ
ประจาปี

ทดสอบความสามารถใน
การควบคุมรถ

ขึน้ ทะเบียนเป็ นนักขับ
ของบริษัท

ตรวจสุ ขภาพก่ อนเริ่มงาน
โดยคัดกรองผู้ทสี่ ุ ขภาพ
ร่ างกายไม่ เหมาะสมกับ
การขับ

ตรวจประวัตอิ าชญากรรม

(3) นา้ มันเชื้อเพลิง
รถโดยสารของบริ ษ ทั ฯ ทุ กคันใช้น้ ามันดี เซลเป็ นเชื้ อเพลิ ง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังไม่มีนโยบายในการดัด
แปลงเครื่ องยนต์เพื่อเปลี่ยนประเภทเชื้ อเพลิงที่ใช้ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาบัตรวงเงินเติมน้ ามันกับบริ ษทั จาหน่าย
น้ ามันที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ ง เพื่อเป็ นการควบคุมไม่ให้มีการลักลอบกระทาทุจริ ต โดยบริ ษทั จาหน่ ายน้ ามันจะ
รวบรวมและส่ งยอดเรี ยกเก็บทุกสิ้ นเดือน
ในขั้นตอนของการเติ มน้ ามันเชื้ อเพลิ ง ฝ่ ายปฏิ บตั ิ การจะเป็ นผูก้ าหนดตาแหน่ งสถานี บริ การน้ ามันที่
เหมาะสมกับเส้นทางการเดินรถให้แก่รถบัสแต่ละคัน โดยในการเติมน้ ามันแต่ละครั้ง นักขับจะต้องเติมน้ ามัน
ให้เต็มถังเสมอ เมื่อนักขับเติมน้ ามันที่สถานี บริ การจะต้องแจ้งเลขไมล์ให้แก่สถานี ซึ่ งเป็ นข้อมูลประกอบใน
การออกใบเสร็ จ หลังจากนั้นนักขับจะต้องนาใบเสร็ จค่าน้ ามันที่เติมมาส่ งให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการภายใน
เช้าวันถัดไป เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการได้ขอ้ มูลจากใบเสร็ จค่าน้ ามัน จะนาข้อมูลเลขไมล์ของรถแต่ละคัน
และปริ มาณน้ ามันที่เติม กรอกเข้าในระบบ Back Office ของบริ ษทั ฯ ซึ่งจะทาให้บริ ษทั ฯ ทราบถึงอัตราการใช้
น้ ามันของรถบัสแต่ละคัน (Rate of Consumption) หากข้อมูลอัตราการใช้น้ ามันของรถบัสคันใด มีการเพิ่มขึ้น
ผิดปกติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะทาการตรวจสอบร่ วมกับระบบ GPS Tracking เพื่อตรวจสอบเส้นทางการ
เดินรถของรถคันดังกล่าวว่ามีการขับออกนอกจุดเพื่อถ่ายหรื อขายน้ ามันหรื อไม่ ด้วยระบบดังกล่าวจะช่วยทา
ให้บริ ษทั ฯ ทราบหากเกิดการทุจริ ตของนักขับและสามารถควบคุมความเสี ยหายได้ทนั ท่วงที
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แผนภาพแสดงขั้นตอนและการควบคุมการเติมนา้ มันของนักขับ
ฝ่ ายปฏิบัตกิ าร
กาหนดจุดเติมนา้ มัน

ควบคุมการทุจริตการ
เติมนา้ มัน ร่ วมกับระบบ
GPS Tracking

นาใบเสร็จค่ านา้ มันและ

นักขับเติมนา้ มันในจุดที่
ระบุ โดยเติมเต็มถังทุก
ครั้ง

ข้ อมูลเลขไมล์ ของวันทีเ่ ติม

ฝ่ ายปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์
ข้ อมูล
ทราบอัตราการใช้ นา้ มัน

ฝ่ ายปฏิบัตกิ าร
กรอกข้ อมูลในระบบ Back
Office

นา้ มัน ส่ งให้ ฝ่ายปฏิบตั กิ าร

2.5 การจัดการด้ านสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งได้ตระหนักดีวา่ การให้บริ การด้วยรถโดยสาร
ขนาดใหญ่จะมีการใช้เชื้ อเพลิ งและการปล่อยมลภาวะ รวมไปถึงอาจมีของเสี ยจากกระบวนการซ่ อมบารุ งรถ
โดยสาร อาทิ น้ ามันเครื่ อง อะไหล่เก่ า เป็ นต้น ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการ
ดาเนินการ บริ ษทั ฯ จึงได้ดาเนินการบริ หารจัดการด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
1) การลดมลภาวะทางอากาศที่ เกิ ดจากการเผาผลาญของเครื่ องยนต์รถโดยสาร ด้วยการเลื อกใช้
เครื่ องยนต์รุ่นใหม่ล่ าสุ ดเพื่ อประสิ ท ธิ ภาพในการเผาไหม้ที่ ดีที่ สุ ด และมี การบ ารุ งรั ก ษาตาม
มาตรฐานที่ผผู้ ลิตกาหนด
2) เลื อกใช้น้ ามันเชื้ อเพลิ งจากผูจ้ ดั จาหน่ ายที่ได้มาตรฐาน เพื่อประสิ ทธิ ภาพของการเผาไหม้และ
การปล่อยมลภาวะให้นอ้ ยที่สุด
3) ไม่ดดั แปลงหรื อกระทาการใดๆ ต่อเครื่ องยนต์ ที่ไม่ได้ตามหลักวิศวกรรมยานยนต์อนั จะส่ งผล
ต่อการเผาไหม้ของเครื่ องยนต์จนก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ
4) การกาจัดของเสี ยที่อาจเกิดขึ้นจากการซ่ อมบารุ งรถโดยสาร ส่ วนกระบวนการซ่ อมบารุ งรถยนต์
ปั จจุบนั ได้จดั การให้มีการจัดเก็บโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ อาทิ น้ ามันเครื่ องที่มีการเปลี่ ยนถ่ายจะทาการ
จัดส่ งให้ผรู ้ ับซื้ อที่มีใบอนุญาตการนาน้ ามันเครื่ องเก่าไปกาจัดอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
2.6 งานทีย่ ังไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้ค่าบริ การที่ยงั ไม่ได้รับรู ้จานวนมูลค่าคงเหลือ 1,134.01 ล้าน
บาท จากลูกค้าที่ให้บริ การทั้งหมด 34 ราย

ส่ วนที่ 1 - 33

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)

3. ปัจจัยความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบ และมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยการกาหนดโครงสร้างและนโยบายการบริ หารจัดการความเสี่ ยงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อ
วัตถุ ป ระสงค์ห ลัก ในการป้ องกัน และบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมถึ ง การก าหนดแนวปฏิ บ ัติ ที่ ส อดคล้อ งตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ดังนั้นคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ติดตามแผนงานการบริ หารความเสี่ ยงในระดับองค์กร เพื่อให้
มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถควบคุมให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ตาม
นโยบายบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดของการบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นสาระสาคัญดังนี้
3.1 ความเสี่ ยงด้ านการดาเนินธุรกิจ
ความเสี่ ยงจากการทีก่ ลุ่มลูกค้ าจานวนน้ อยรายและอยู่ในวงจากัด
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จให้บริ การเดิ นรถโดยสารแก่โรงงานในเขตนิ คมอุตสาหกรรมและพื้นที่ใกล้เคียง
เป็ นหลัก โดยมี รายได้จากให้บริ การเดิ นรถระหว่าง ปี 2558 ถึงปี 2560 เท่ากับ 264.27 ล้านบาท 300.78 ล้าน
บาท และ 347.50 ล้านบาท ซึ่ งมีอตั ราเพิ่มขึ้นทุกปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีจานวนลูกค้า 34 รายที่ให้บริ การเดินรถอยู่ ซึ่ งลักษณะการให้บริ การ
เดิ นรถจะดาเนิ นการในรู ป แบบของสั ญ ญาให้ บ ริ ก ารเดิ น รถที่ ข้ ึ นอยู่ก ับ ราคา ข้อตกลง ความต้องการและ
นโยบายภายในของลูกค้าแต่ละราย ส่ วนระยะเวลาของสัญญาบริ การมีต้ งั แต่ 1-5 ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 บริ ษทั มีลูกค้ารายใหญ่ 6 รายที่สร้างยอดรายได้ให้กบั บริ ษทั มากกว่าร้ อยละ 44.02 ของรายได้จากการ
บริ การ เนื่ องจากบริ ษทั มีจานวนลูกค้าไม่มาก ประกอบกับมียอดรายได้กว่าร้อยละ 44.02 ของรายได้จากการ
ให้บริ การที่เกิดจากลูกค้ารายใหญ่จานวน 6 ราย บริ ษทั จึงอาจได้รับความเสี่ ยงจากการมีกลุ่มลูกค้าจานวนน้อย
รายและอยูใ่ นวงจากัด
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความเสี่ ยงดังกล่าวและมีแผนงานที่ชดั เจนในการรักษาลูกค้ารายเดิมและหาลูกค้า
รายใหม่เข้ามาทดแทนเพื่อเพิ่มจานวนลู กค้าในมื อและลดการพึ่งพิ งรายได้จากลูกค้ารายใหญ่บ างราย ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่าโอกาสที่ จะสู ญเสี ยลู กค้าปั จจุ บนั มี น้อย เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ให้บริ การลู กค้าส่ วนใหญ่และ
ลูกค้ารายใหญ่ดงั กล่าวมาอย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลายาวนาน สาหรับการขยายฐานลูกค้า บริ ษทั ฯ ได้มีการ
จัดหาลู กค้ารายใหม่อย่างสม่ าเสมอ โดยมี การกาหนดราคาและระยะเวลาสัญญาบริ การที่ เป็ นไปตามความ
เหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย ทาให้มนั่ ใจได้ว่าบริ ษทั ฯ จะสามารถเพิ่มส่ วนแบ่งทางการตลาดในอนาคต ซึ่ ง
จะช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ ยงดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีการกระจายความเสี่ ยงโดยการจัดหาลูกค้า
ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Diversification) เพื่อลดความเสี่ ยงที่ลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มธุ รกิจเดียวกัน
จะไม่ต่อสัญญาเนื่องจากผลของสภาวะเศรษฐกิ จในขณะนั้นๆ ซึ่ งอาจนาไปสู่ ความเสี่ ยงในความไม่ต่อเนื่ อง
ของรายได้ในภาวะเศรษฐกิจตกต่า
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
ความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงราคานา้ มันเชื้อเพลิงของตลาดโลก
น้ ามันเชื้ อเพลิ งจัดเป็ นต้นทุ นหลักที่ สาคัญในการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ใช้น้ ามัน
ดีเซลเป็ นเชื้ อเพลิงในการให้บริ การเดินรถ ความผันผวนในราคาน้ ามันเชื้ อเพลิงมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการ
ดาเนินของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ราคาน้ ามันขึ้นอยูก่ บั อุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกเป็ นหลัก โดยมีสภาวะการณ์
ทางการเมืองระหว่างประเทศและปั จจัยทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงเหตุการณ์สาคัญต่างๆ ทัว่ โลกอาจจะเป็ นปั จจัย
รองในการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามันเชื้ อเพลิง ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ไม่มีการทาสัญญาซื้ อน้ ามันกับผูจ้ าหน่ายน้ ามัน
ล่วงหน้า เพื่อบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผันผวนของราคาน้ ามันดีเซล ทาให้บริ ษทั ฯ ต้องนาปั จจัย
ด้านต้นทุนน้ ามันมาพิจารณาในการกาหนดค่าบริ การเดิ นรถแก่ลูกค้า ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีรูปแบบการกาหนดอัตรา
ค่าบริ การเดินรถ 2 ประเภท ได้แก่
1) การกาหนดค่าบริ การแบบคงที่ : กาหนดค่าบริ การตามระยะทางที่ผนั แปรตามอัตราค่าน้ ามันชดเชย ซึ่ ง
อัตราค่าน้ ามันชดเชยจะคานวณจากปริ มาณน้ ามันที่ ใช้ในแต่ละเส้นทางและส่ วนต่างของราคาน้ ามัน
เฉลี่ยและราคาน้ ามันที่ระบุไว้ตามสัญญา
2) การกาหนดค่าบริ การแบบผันแปรตามราคาน้ ามันและระยะทางที่ใช้บริ การ : กาหนดค่าบริ การขั้นต่าที่
เรี ยกเก็บต่อเดือน โดยบวกค่าบริ การเพิ่มเติมตามระยะทางและราคาน้ ามันที่เกิดขึ้น
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งความสาคัญของการบริ หารต้นทุ นน้ ามัน จึงได้ใช้กลยุทธ์การกระจายความเสี่ ยง
ดัง กล่ า ว โดยแบ่ ง สั ด ส่ ว นสั ญ ญาให้ บ ริ ก ารที่ ก าหนดอัต ราค่ าบริ ก ารแบบคงที่ แ ละสั ญ ญาให้ บ ริ ก ารที่
เปลี่ยนแปลงตามราคาน้ ามัน ที่ร้อยละ 60.00 และร้อยละ 40.00 ของจานวนสัญญาทั้งหมด ซึ่ งลักษณะสัญญาที่
แตกต่างดังกล่าว สามารถช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาน้ ามันดีเซล
ได้ระดับหนึ่ง ประกอบกับสัญญาของลูกค้าที่กาหนดอัตราค่าบริ การแบบคงที่ ระบุเงื่อนไขให้บริ ษทั ฯ สามารถ
เจรจากับลูกค้าได้หากราคาน้ ามันมีการเปลี่ ยนแปลง รวมถึ งการกาหนดค่าบริ การเฉพาะค่ารถและค่านักขับ
แบบคงที่ ต่อเดื อน ซึ่ งถื อเป็ นการสร้ างรายรั บที่ แน่ นอน และยังเป็ นการช่ วยให้บริ ษทั ฯ สามารถรั กษาอัตรา
กาไรให้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯ เน้นความสาคัญในการบริ หารและควบคุมต้นทุนน้ ามันเชื้ อเพลิง โดยนาระบบสารสนเทศเข้า
มาใช้เก็บข้อมูลของรถแต่ละคันผ่านฝ่ ายปฏิบตั ิการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุ งการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
ในรถแต่ละคันให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศดังกล่าวช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลต่างๆ ได้ อาทิ ปริ มาณการใช้น้ ามันเชื้ อเพลิ งของรถโดยสารและข้อมูลการเดิ นรถในแต่ละวัน ซึ่ งฝ่ าย
บริ หารสามารถน าข้อมู ลดังกล่ าวมาวางแผนและปรั บ ปรุ งรู ป แบบการให้ บ ริ ก ารให้ มี การใช้น้ ามันอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีโครงการอบรมพฤติกรรมการขับขี่ที่ถูกต้องแก่นกั ขับ ซึ่ ง
จัดโดยบริ ษทั ฯ ผลิ ตรถยนต์โดยสารชั้นนา ทั้งนี้ การบริ หารต้นทุ นน้ ามันเชื้ อเพลิ งและการพัฒนาบุ คลากร
ดังกล่าวคาดว่าจะลดต้นทุนน้ ามันเชื้อเพลิงลงได้ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 โดยประมาณ
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
ความเสี่ ยงจากการขาดแคลนนักขับ
นักขับ เป็ นหัวใจส าคัญ ของบริ ษ ทั ฯ ในการขับ เคลื่ อนบริ ษ ทั ฯ ให้ก้าวไปข้างหน้า บริ ษ ทั ฯ จึ งมี ก าร
กาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมเพียงพอ เนื่ องจากการพัฒนานักขับให้ผา่ นมาตรฐานการ
ขับที่ปลอดภัยและมีความชานาญในการออกปฏิ บตั ิงานต้องใช้ระยะเวลานาน ทั้งยังมีกฎข้อบังคับด้านร่ างกาย
และความพร้อมในการปฏิบตั ิงานที่รัดกุม เป็ นเหตุให้อตั ราการหมุนเวียนบุคลากรด้านนักขับอยูใ่ นระดับที่สูง
ซึ่ งบริ ษ ทั ฯ มี การเพิ่ มและทดแทนจานวนนักขับ อยู่เสมอเพื่ อรองรับ การเติ บ โตของธุ รกิ จให้บ ริ การเดิ นรถ
โดยสารไม่ประจาทาง หากบริ ษทั ฯ ขาดแคลนนักขับที่ดีและมีคุณภาพหรื อภาวะขาดแคลนนักขับไม่เพียงพอ
กับการให้บริ การอาจสร้างผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างรายได้ของกิจการ
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการรักษานักขับที่มีคุณภาพ และปริ มาณนักขับให้เพียงพอต่อการให้บริ การ
โดยการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทางานของนักขับ ทาให้นกั ขับมีการรับประกันรายได้ต่อเดือน
และให้สวัสดิการต่างๆ รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจแก่นกั ขับโดยการให้รางวัลแก่นกั ขับที่สามารถปฏิบตั ิได้
ตามมาตรฐานการให้บริ การของบริ ษทั ฯ และมีความประพฤติเป็ นไปตามข้อกาหนดที่วางไว้ อาทิ การเข้างาน
ตรงเวลา และการรับส่ งในจุดรับส่ งที่ลูกค้ากาหนดในเวลานัดหมาย มาตรฐานขับขี่เชิ งป้ องกันอย่างปลอดภัย
มาตรฐานการใช้ความเร็ ว และการตรวจสุ ขภาพผ่านหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด อาทิ การปลอดแอลกอฮอล์
และสารเสพติด เป็ นต้น นอกจากนี้ ในกรณี ที่เกิดความไม่เพียงพอของนักขับ บริ ษทั ฯ ก็จะมีการจัดหาพนักงาน
ในหลายช่องทาง อาทิ การติดประกาศรับสมัคร การชักชวนจากพนักงานในการแจ้งชักชวนบุคคลที่มีศกั ยภาพ
โดยบริ ษ ัท ฯ จะตรวจสอบคุ ณ สมบัติ และประวัติ ต่างๆ ก่ อนรั บ เข้ามาท างานผ่านช่ องทางของหน่ วยงาน
ราชการต่างๆ อาทิ สานักงานตารวจแห่ งชาติ กรมการขนส่ ง และกรมการจัดหางาน เป็ นต้น จากนั้นนักขับจะ
เข้าสู่ ระบบการฝึ กอบรมของบริ ษทั ฯ เพื่อพัฒนาทักษะและผลักดันบุคลากรในส่ วนนี้ ให้มีคุณภาพเพียงพอใน
การปฏิบตั ิงาน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีฝ่ายปฏิบตั ิการที่สามารถปฏิ บตั ิงานได้เหมือนนักขับหลัก เพื่อใช้ป้องกันภาวะ
ขาดแคลนนักขับฉุ กเฉิ นหรื อกรณี ที่นกั ขับหลักจานวนมากไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ โดยนักขับทดแทนเป็ นนัก
ขับที่มีมาตรฐานเดี ยวกันกับนักขับหลักทุกประการ จากการดาเนิ นการที่ผ่านมาของบริ ษทั ฯ ไม่เคยประสบ
ผลกระทบจากความเสี่ ยงการขาดแคลนนัก ขับ แต่ อย่างใดและมัน่ ใจว่าจะได้รับ ผลกระทบจากความเสี่ ย ง
ดังกล่าวน้อย
ความเสี่ ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจ
ธุ รกิ จให้ บ ริ ก ารเดิ นรถโดยสารแบบไม่ ป ระจาทางนั้น มี ขอ้ จากัดในการเข้าสู่ ธุ รกิ จน้อย (Low Entry
Barrier) เนื่ องจากธุ รกิ จไม่ตอ้ งมีการขอสัมปทานจากทางภาครัฐ อีกทั้งหากมีจานวนเงินที่เพียงพอก็สามารถ
เข้ามาเป็ นผูป้ ระกอบการได้ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการแข่งขันด้านราคาบริ การ (Price Competition)
บริ ษ ัท ฯ สามารถสร้ างจุ ดแข็งและความแตกต่ างที่ ชัดเจนในด้านคุ ณ ภาพ โดยนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุก ต์ในการจัดท าสถิ ติและข้อมู ล ต่ างๆ เช่ น ข้อมู ล การเดิ นรถ เพื่ อปรั บ ปรุ งและพัฒ นา
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
คุณภาพการบริ การให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการจัดอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการขับขี่ของนักขับ
ทาให้บริ ษทั สามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่คานึ งถึงปั จจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัยของบุคลากร ซึ่ งนาไปสู่
ความเชื่อมัน่ ในการให้บริ การ (Brand Loyalty) และเกิดการโฆษณาแบบปากต่อปาก (Word of mouth)
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงและเพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึงกาหนด
แผนป้ องกันความเสี่ ยง โดยใช้นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น อาทิ การให้บริ การรถ
โดยสารที่หลากหลาย (Product Variety) รู ปแบบการให้บริ การที่เหมาะสมกับงบประมาณและความต้องการ
ของลูกค้า (Product Design) และการให้คาปรึ กษาต้นทุนค่าใช้จ่ายของลูกค้าด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวที่
เหมาะสม (Optimising Cost per man) เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริ การด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผลโดยคงไว้ซ่ ึ ง
คุ ณภาพด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบายและความน่ าเชื่ อถื อ ซึ่ งเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงจากการ
แข่งขันของคู่แข่งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ความเสี่ ยงจากการพึง่ พิงผู้จาหน่ ายยานพาหนะรายใหญ่น้อยราย
บริ ษทั ฯ มีรายการสั่งซื้ อสั่งจ้างเพื่อการดาเนิ นธุ รกิ จส่ วนใหญ่จากการสั่งซื้ อยานพาหนะ การว่าจ้างรถ
โดยสารร่ วมบริ การ ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิ ง และค่ากรมธรรม์รถยนต์ ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะสั่งซื้ อสั่งจ้างจากผูจ้ าหน่ าย
และ/หรื อผูร้ ับจ้างที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียน Vendor List ของบริ ษทั ฯ
การให้บริ การของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่ เป็ นการให้บริ การผ่านรถบัส โดยสาร ซึ่ งที่ ผ่านมาบริ ษ ทั ฯ สั่ ง
ซื้ อคัซซี และเครื่ องยนต์ใหม่ รวมถึงสั่งจ้างประกอบตัวถังรายดังกล่าวต่อเนื่ องทุกปี โดยบริ ษทั ฯ จะขอรับการ
สนับ สนุ น วงเงิ น สิ นเชื่ อประเภทสั ญ ญาเช่ าทางการเงิ น เพื่ อจ่ายช าระค่ ายานพาหนะทันที ท าให้ บ ริ ษ ทั ฯ มี
ประวัติที่ดีกบั ผูจ้ าหน่ายรายดังกล่าวอย่างต่อเนื่ อง แต่หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถสั่งซื้ อคัซซี และเครื่ องยนต์ใหม่
และสั่ งจ้า งผูร้ ั บ จ้างประกอบตัวถัง รายดัง กล่ าวได้ หรื อ ผูจ้ าหน่ ายคัซ ซี และเครื่ อ งยนต์ใ หม่ และผูร้ ั บ จ้า ง
ประกอบตัวถังรายดังกล่าวงดจาหน่ ายและให้บริ การกับบริ ษทั ฯ ด้วยเหตุผลภายใน บริ ษทั ฯ ก็ยงั คงสามารถ
จัดหาผูจ้ าหน่ ายและผูใ้ ห้บ ริ ก ารประกอบตัวถังรายอื่ นที่ ส ามารถประกอบรถให้มี คุณ สมบัติเป็ นไปตามที่
ต้องการได้ นอกจากนี้ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีการสั่งซื้ อยานพาหนะในลักษณะเดี ยวกันกับผูจ้ าหน่ ายรายอื่นแล้ว
ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมัน่ ใจว่าจะได้รับความเสี่ ยงในประเด็นดังกล่าวน้อย
3.2 ความเสี่ ยงด้ านการบริหารการจัดการ
ความเสี่ ยงด้ านการบริการการจัดการโดยการพึง่ พิงผู้บริหารหลัก
บริ ษทั ฯ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 โดยมีผบู้ ริ หารหลัก คือนายปิ ยะ เตชากูล ซึ่งมีประสบการณ์และชื่อเสี ยง
ในวงการธุ รกิจมานานจนได้สร้างความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมัน่ และความสัมพันธ์อนั ดีกบั ทางลูกค้าของ
บริ ษทั ฯ มาอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น การเปลี่ ยนแปลงผูบ้ ริ หารหลัก จึงอาจส่ งผลกระทบที่ ทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับ
ความเสี่ ยงในการดาเนินธุ รกิจได้
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บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งความเสี่ ยงที่อาจจะเกิ ดขึ้น และกาหนดแนวทางในการลดความเสี่ ยงด้วยการระบุ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและอานาจอนุ มตั ิในแต่ละตาแหน่งและส่ วนงานอย่างชัดเจน โดยมีการ
กระจายอานาจในการบริ หารและการจัดการอย่างเป็ นระบบผ่านผังอานาจอนุ มตั ิที่ได้กาหนดไว้ สร้างกรอบ
แนวทางในการสร้ างบุคลากรของบริ ษทั ฯ ขึ้นมาทดแทนด้วยการส่ งอบรมในหลักสู ตรต่างๆเพื่อเพิ่มความรู้
ความสามารถ รวมไปถึ งมอบหมายหน้าที่ และความรั บผิดชอบต่างๆ ให้ผูม้ ีความรู้และความสามารถและ
พิจารณาผลตอบแทนอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิหน้าที่ และลดการพึ่งพิงพนักงานรายใด
รายหนึ่ งโดยเฉพาะ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่ความรู ้ความสามารถเข้ามาร่ วมงานกับบริ ษทั ฯ
ให้สอดคล้องกับแผนธุ รกิ จอีกด้วย ดังนั้น บริ ษทั ฯ มัน่ ใจว่าจะสามารถลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงผูบ้ ริ หาร
หลักและสร้างบริ ษทั ฯ อย่างยัง่ ยืนโดยลดการพึ่งพิงกรรมการและผูบ้ ริ หารหลักได้
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ยานพาหนะสาหรับให้ บริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทฯ ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
ประเภท
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง - สุ ทธิ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร - สุ ทธิ
เครื่ องมือเครื่ องใช้สานักงาน - สุ ทธิ

มูลค่ าตามบัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2559

ณ 31 ธ.ค. 2560

404.81
5.85
3.37

552.81
6.21
3.14

ภาระผูกพัน
-

หมายเหตุ :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีรถโดยสารของบริ ษทั ฯ ที่ให้บริ การรวมทั้งสิ้ น 238 คัน แบ่งเป็ นรถบัส 186 คัน
รถมินิบสั 11 คัน รถตูว้ ไี อพี 7 คัน รถตู ้ 33 คัน และรถเก๋ งวีไอพี 1 คัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง ซึ่ งได้มาตามสัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตาม เป็ น
บัญชีจานวน 439 ล้านบาท (2559 : 324 ล้านบาท)

4.2 รายละเอียดทีด่ ินและอาคารที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริ ษ ัท ฯ ไม่ มี ที่ ดิน และอาคารที่ เป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ของบริ ษ ัท ฯ โดยปั จจุบ ัน
บริ ษทั ฯ มีสานักงานและสถานที่จอดรถ ซึ่ งเช่าจากบุคคลเกี่ยวโยงและบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
ผูถ้ ื อหุ ้น กรรมการ และผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ ทั้งนี้ สามารถสรุ ปรายละเอี ย ดทรั พ ย์สิ น ที่ เช่ าเพื่ อใช้ใ นการ
ประกอบธุ รกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ดงั นี้
4.2.1 อาคารสานักงานใหญ่ และสถานทีจ่ อดรถโดยสารของบริษัทและสถานทีซ่ ่ อมบารุ งรถโดยสารของบริษัท
ฯ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
บริ ษทั ฯ เช่ าพื้นที่อาคารและที่ดินในนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี จากบริ ษทั กรมดิษฐ์
พาร์ ค จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริ ษทั ฯ เพื่อใช้เป็ นสานักงานใหญ่และสถานที่จอดรถ ซึ่ ง
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติรับทราบการเข้าทารายการ
ระหว่างกันดังกล่าว และมีความเห็ นว่าเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ โดยการดาเนิ นการดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่อนไขการค้าปกติทวั่ ไป รายการดังกล่าวสามารถสรุ ปสาระสาคัญของสัญญาดังนี้
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1) รายละเอียดสาคัญของสั ญญาเช่ าอาคาร ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร - สานักงานใหญ่
คู่สัญญา
บริ ษทั กรมดิษฐ์พาร์ ค จากัด ในฐานะผูใ้ ห้เช่า และผูใ้ ห้บริ การ
ลักษณะสัญญา
สัญญาเช่าพื้นที่บางส่ วนในอาคารสานักงานในอาคารกรมดิษฐ์พาร์ ค ชั้น 1 จานวน 1
ห้อง ขนาดพื้ นที่ รวม 238 ตารางเมตร ซึ่ งตั้งอยู่เลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านเก่ า
อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
เริ่ มสัญญา
เดือนพฤษภาคม 2560
อัตราค่าเช่า
อัตราคิดเป็ น ปี ที่ 1 ค่าเช่าเดือนละ 18,200 บาท ปี ที่ 2 ค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท
ปี ที่ 3 ค่าเช่าเดือนละ 22,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(สัญญาเดิมค่าเช่าเดือนละ 16,560 บาท)
2)

รายละเอียดสาคัญของสั ญญาเช่ าอาคารและสั ญญาบริการ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร สานักงานใหญ่ (ชั้น 3)
คู่สัญญา
บริ ษทั กรมดิษฐ์พาร์ ค จากัด ในฐานะผูใ้ ห้เช่า และผูใ้ ห้บริ การ
ลักษณะสัญญา
สั ญ ญาเช่ า พื้ น ที่ บ างส่ วนในอาคารส านัก งานในอาคารกรมดิ ษ ฐ์ พ าร์ ค พื้ น ที่ ช้ ัน 3
จานวน 1 ห้อง ขนาดพื้นที่ รวม 70 ตารางเมตร ซึ่ งตั้งอยู่เลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ตาบล
บ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
เริ่ มสัญญา
เดือนมีนาคม 2560
อัตราค่าเช่า
อัตราค่าบริ การเดือนละ 7,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3)

รายละเอียดสาคัญของสั ญญาเช่ าทีด่ ิน ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร - สถานทีจ่ อดรถโดยสารของ
บริษัทฯ และสถานทีซ่ ่ อมบารุ งรถโดยสารของบริษัทฯ
คู่สัญญา
บริ ษทั กรมดิษฐ์ พาร์ ค จากัด ในฐานะผูใ้ ห้เช่า
ลักษณะสัญญา
สัญญาเช่าพื้นที่ตามสภาพ โดยที่ไม่มีการปรับถมหรื อพัฒนาใดๆ โดยที่ดินมีขนาด 1.5
ไร่ ตั้งอยูต่ ิดกับสานักงานใหญ่
เริ่ มสัญญา
เดือนกันยายน 2560
อัตราค่าเช่า
อัตราค่าเช่าเดือนละ 33,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่ งเป็ นอัตราค่าเช่าที่
ต่ากว่าราคาตลาด เนื่ องจากบริ ษทั ฯ เช่าเป็ นระยะเวลานานและมีขนาดพื้นที่เช่า
มากกว่าพื้นที่เช่าข้างเคียง (สัญญาเดิมค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท)
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4) รายละเอียดสาคัญของสั ญญาบริการ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร - สานักงานใหญ่
คู่สัญญา
บริ ษทั กรมดิษฐ์ พาร์ ค จากัด ในฐานะผูใ้ ห้เช่า
ลักษณะสัญญา
ผูใ้ ห้บริ การเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารพาณิ ชย์และทรัพย์สินส่ วนกลางของ
“โครงการกรมดิษฐ์พาร์ค”
เริ่ มสัญญา
เดือนพฤษภาคม 2560
อัตราค่าเช่า
อัตราคิดเป็ น ปี ที่ 1 ค่าเช่าเดือนละ 13,500 บาท ปี ที่ 2 ค่าเช่าเดือนละ 15,000 บาท
ปี ที่ 3 ค่าเช่าเดือนละ 16,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(สัญญาเดิมค่าเช่าเดือนละ 12,000 บาท)
4.2.2 อาคารสานักงาน และสถานที่จอดรถโดยสารของบริษัทฯ และสถานที่ซ่อมบารุ งรถโดยสารของบริษัทฯ
จังหวัดระยอง
บริ ษทั ฯ เช่ าพื้นที่ อาคารและที่ ดินจากบุ คคลอื่ น ซึ่ งไม่ได้มีความเกี่ ยวโยงกับผูถ้ ื อหุ ้น กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั โดยมีรายละเอียดสัญญาดังนี้
1) รายละเอียดสาคัญของสั ญญาเช่ าพืน้ ที่ - อาคารสานักสาขามาบตาพุดและสถานทีจ่ อดรถโดยสารของ
บริษัทฯ และสถานทีซ่ ่ อมบารุ งรถโดยสารของบริษัทฯ
คู่สัญญา
นางแตงแกว ชื่ นภิรมย์ ในฐานะผูใ้ ห้เช่า
ลักษณะสัญญา
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 102538 เล่ม 1026 หน้า 38
ตั้งอยูท่ ี่ ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่
เริ่ มสัญญา
เดือนเมษายน 2558
อัตราค่าเช่า
ผูเ้ ช่าตกลงชาระค่าเช่าให้แก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นรายปี เนื้ อที่ดิน 3 ไร่ ในอัตราค่าเช่าไร่ ละ
4,500 บาท ค่าเช่านี้ไม่รวมภาษีรายได้บุคคลธรรมดาโดยชาระแก่ผใู ้ ห้เช่าแล้วในวันนี้
162,000 บาท
2)

รายละเอียดสาคัญของสั ญญาเช่ าทีด่ ิน - สถานทีจ่ อดรถโดยสารบริษัทฯ และซ่ อมบารุ งยานพาหนะ
อาเภอบ้ านค่ าย จังหวัดระยอง
คู่สัญญา
นางสุ รางค์พิมล เอี่ยมสะอาด ในฐานะผูใ้ ห้เช่า
ลักษณะสัญญา สัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 61850 เล่ม 619 หน้า 50 ตาแหน่งที่ดิน ระวาง 5234 IV
4218, 4220 เลขที่ดิน 318 หน้าสารวจ 9661 ตั้งอยูท่ ี่ ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง
เริ่ มสัญญา
เดือนตุลาคม 2559
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อัตราค่าเช่า

อัตราค่าเช่า 9,000 บาทต่อเดือน

3)

รายละเอียดสาคัญของสั ญญาเช่ าที่ดิน - สถานทีจ่ อดรถโดยสารบริษัทฯ และซ่ อมบารุ งยานพาหนะ
อาเภอบ้ านค่ าย จังหวัดระยอง
คู่สัญญา
นายพรชัย กล้าหาญ ในฐานะผูใ้ ห้เช่า (ยกเลิกสัญญาแล้ว)
ลักษณะสัญญา
สัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 65609 เล่ม 657 หน้า 9 ตาแหน่งที่ดิน ระวาง 5234I5222
เลขที่ดิน 490 หน้าสารวจ 8230 ตั้งอยูท่ ี่ ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
เริ่ มสัญญา
เดือนตุลาคม 2559
อัตราค่าเช่า

อัตราค่าเช่า 37,894.74 บาทต่อปี (ไม่รวมภาษีรายได้บุคคลธรรมดา )

4) รายละเอียดสาคัญของสั ญญาเช่ าทีด่ ิน - สถานทีจ่ อดรถโดยสารบริษัทฯ และซ่ อมบารุ งยานพาหนะ
อาเภอบ้ านค่ าย จังหวัดระยอง
คู่สัญญา
นายชัยวัฒน์ จันทร์ทอง ในฐานะผูใ้ ห้เช่า
ลักษณะสัญญา
สัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 25696 เล่ม 257 หน้า 96 ตาแหน่งที่ดิน ระวาง 5234I5424
เลขที่ดิน 58 หน้าสารวจ 1790 ตั้งอยูท่ ี่ ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
เริ่ มสัญญา
เดือนกันยายน 2560
อัตราค่าเช่า
ค่าเช่ารายเดือน 4,000 บาท หรื อคิดเป็ นค่าเช่าสองปี 96,000 บาท (ไม่รวมภาษีรายได้
บุคคลธรรมดา ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 5%) แบ่งชาระเป็ น 4 งวด ๆ ละ 24,000 บาท
5)

รายละเอียดสาคัญของสั ญญาเช่ าทีด่ ิน - สถานทีจ่ อดรถโดยสารบริษัทฯ และซ่ อมบารุ งยานพาหนะ
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
คู่สัญญา
นายส่ วน ทรัพย์ทวี ในฐานะผูใ้ ห้เช่า
ลักษณะสัญญา
สัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 27719 เล่ม 278 หน้า 19 ตาแหน่งที่ดิน ระวาง 5234II5404
เลขที่ดิน 35 หน้าสารวจ 1439 ตั้งอยูท่ ี่ ตาบลบ้านแลง อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง ตกลงให้เช่าและผูเ้ ช่าตกลงเช่าที่ดินทั้งหมด 10 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา
เริ่ มสัญยา
เดือนตุลาคม 2559
อัตราค่าเช่า
อัตราค่าเช่า 20,833.33 บาทต่อเดือน หรื อคิดเป็ นค่าเช่าสามปี 750,000 บาท(ไม่รวม
ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 5%) ผูเ้ ช่าต้องจ่ายค่าเช่าภายในวันที่เริ่ ม
สัญญา
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4.2.3 อาคารสานักงานและสถานทีจ่ อดรถโดยสารของบริษัทฯ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
บริ ษทั ฯ เช่ าที่ดินจากบุ คคลอื่ น ซึ่ งไม่ได้มีความเกี่ ยวโยงกับผูถ้ ื อหุ ้น กรรมการ และผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ
โดยประกอบด้วยสัญญาเช่าพื้นที่หลักและสัญญาเช่าพื้นที่ส่วนต่อขยาย มีรายละเอียดสัญญาดังนี้
1) รายละเอียดสาคัญของสั ญญาเช่ าทีด่ ิน - อาคารสานักงานสาขาบางพระและสถานทีจ่ อดรถโดยสาร
ของบริษัท อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
คู่สัญญา
นางซ้อติ้ว ชัยตระกูลทอง ในฐานะผูใ้ ห้เช่า
ลักษณะสัญญา
สัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 5721 ระวาง 37ต11ฎ-00 เลขที่ดิน 375 หน้าสารวจ 1174 มี
เนื้ อที่รวม 1 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา พร้อมสิ่ งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินดังกล่าวเป็ นห้อง
แถวไม้ช้ นั เดี ยว จานวน 3 ห้อง และอาคารชั้นเดี ยวจานวน 1 ห้อง ขนาดประมาณ 32
ตารางเมตร เลขที่ 102/48 หมู่ 9 ตาบลบางพระ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุ รี พร้ อม
ที่ดินโดยรอบอาคาร เนื้อที่ประมาณ 20 ตารางวา
เริ่ มสัญญา
เดือนพฤษภาคม 2558
ค่าเช่าปี ที่ 1 เดือนละ 32,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
อัตราค่าเช่า
ค่าเช่าปี ที่ 2 เดือนละ 33,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าเช่าปี ที่ 3 เดือนละ 34,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผูเ้ ช่ามีหน้าที่หกั ภาษีที่จ่ายตามอัตรา วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
4.2.4 สถานทีจ่ อดรถโดยสารบ้ านแลง อาเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
บริ ษทั ฯ เช่าที่ดินจากบุคคลอื่น ซึ่ งไม่ได้มีความเกี่ยวโยงกับผูถ้ ือหุ น้ กรรมการ และผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ
โดยมีรายละเอียดสัญญาดังนี้
1) รายละเอียดสาคัญของสั ญญาเช่ าทีด่ ิน - สถานทีจ่ อดรถโดยสารของบริษัทฯ และซ่ อมบารุ ง
ยานพาหนะ อาเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
คู่สัญญา
นายสุ บิน ปากหวาน
ลักษณะสัญญา
สัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 25812 เล่ม 259 หน้า 12 ตาแหน่งที่ดิน ระวาง 5337II0660
เลขที่ดิน 76 หน้าสารวจ 982 ตาบลหนองกี่ อาเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตกลง
ให้เช่ าที่ 0 ไร่ 0 งาน ไม่น้อยกว่า 120 ตารางวา เพื่อจอดรถบัส 10 คัน และวางตูค้ อน
เทนเนอร์ 2 ตู ้ เพื่อใช้ประกอบกิจการเป็ นสถานที่จอดรถ และซ่อมบารุ งยานพาหนะ
อายุสัญญา
เริ่ มตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561
ค่าเช่ารายเดือน 6,000 บาท
อัตราค่าเช่า
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4.2.5 สถานทีจ่ อดรถโดยสาร (โป่ งสะเก็ด) อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
บริ ษทั ฯ เช่ าที่ดินจากบุ คคลอื่ น ซึ่ งไม่ได้มีความเกี่ ยวโยงกับผูถ้ ื อหุ ้น กรรมการ และผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ
โดยมีรายละเอียดสัญญาดังนี้
1) รายละเอียดสาคัญของสั ญญาเช่ าทีด่ ิน - สถานทีจ่ อดรถโดยสารบริษัทฯ อาเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี
คู่สัญญา
นางบุบผา มัน่ น้อย ในฐานะผูใ้ ห้เช่า
ลักษณะสัญญา
สัญญาเช่าที่ดินตาม ภ.บ.ท 5 เลขสารวจที่ 42 ตาบลตะเคียนเตี้ย อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ตกลงให้เช่าและผูเ้ ช่าที่ดินประมาณ 1 งาน
อายุสัญญา
เริ่ มตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ครบกาหนดในเดือนเมษายน 2561
อัตราค่าเช่า
อัตราค่าเช่า 3,300 บาทต่อเดือน คิดเป็ นรายปี 39,600 บาท (ไม่รวมภาษีรายได้บุคคล
ธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย 5%)
4.3 รายละเอียดยานพาหนะ
บริ ษ ทั มี ยานพาหนะ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 จานวนทั้งสิ้ น 246 คัน โดยแบ่ งเป็ นยานพาหนะที่
บริ ษทั ฯ ใช้สาหรับการให้บริ การ จานวน 238 คัน และยานพาหนะใช้สนับสนุนเพื่อใช้ในการซ่อมบารุ งและใช้
ในการปฏิ บตั ิงานสนับสนุ นการเดินรถจานวน 8 คัน ทั้งนี้ สามารถแบ่งตามประเภทรถและภาระผูกพัน ได้
ดังนี้
1. ยานพาหนะสาหรับให้ บริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีรถโดยสารทั้งหมด 238 คัน แบ่งเป็ นรถบัส 186 คัน รถมินิบสั 11
คัน รถตูว้ ไี อพี 7 คัน รถตู้ 33 คัน และรถเก๋ งวีไอพี 1 คัน ซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะภาระผูกพันได้ดงั นี้
1)

รถบัสและรถตู้ทไี่ ม่ มีภาระผูกพันกับเจ้ าหนีส้ ถาบันการเงิน
บริ ษทั ฯ มีรถบัสและรถตูท้ ี่เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ จานวน 76 คัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ลาดับที่

รหัสประจารถ

ทะเบียนรถ

ยีห่ ้ อ

ค่ าเสื่ อมราคา 10 ปี

1
2
3
4
5
6
7

MB01
B05
B07
B08
B09
B10
B11

30-1246
30-1302
30-1308
30-1286
30-1301
30-1338
30-1339

โกลเด้น ดราก้อน
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่

ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
30 มี.ค. 66
ครบแล้ว
ครบแล้ว
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ลาดับที่

รหัสประจารถ

ทะเบียนรถ

ยีห่ ้ อ

ค่ าเสื่ อมราคา 10 ปี

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

B12
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B36
B40
B42
B43
B44
B45

30-1401
30-1391
30-1389
30-1390
30-1402
30-1464
30-1463
30-1482
30-1483
30-1550
30-1547
30-1573
30-1584
30-1583
30-1586
30-1585
30-1587
30-1588
30-1615
30-1614
30-1637
30-1638
30-1687
30-1684
30-1837
30-1896
30-1942
30-1976

ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
สแกนเนีย

ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
20 ม.ค. 61
20 ม.ค. 61
10 ก.พ. 61
24 มี.ค. 61
24 มี.ค. 61
24 มี.ค. 61
24 มี.ค. 61
24 มี.ค. 61
24 มี.ค. 61
03 มิ.ย. 61
03 มิ.ย. 61
22 ก.ค. 61
22 ก.ค. 61
16 ก.ย. 61
16 ก.ย. 61
18 ส.ค. 62
10 ม.ค. 63
17 มิ.ย. 63
14 ก.ย. 63
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ลาดับที่

รหัสประจารถ

ทะเบียนรถ

ยีห่ ้ อ

ค่ าเสื่ อมราคา 10 ปี

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

B46
B47
B48
B49
B50
B51
B52
B53
B54
B55
V11
V12
B56
V14
V15
B57
B58
B59
B60
B61
B62
B63
V16
B72
B73
V17
V18
B76

30-1977
30-1978
30-1987
30-1988
30-1990
30-1992
30-1993
30-2078
30-2079
30-2366
30-2136
30-2137
30-2294
30-2953
30-2970
30-2149
30-2148
30-2150
30-2184
30-2185
30-2204
30-2205
30-2372
30-0646
30-0647
30-2444
30-2854
30-2587

สแกนเนีย
สแกนเนีย
สแกนเนีย
สแกนเนีย
สแกนเนีย
สแกนเนีย
สแกนเนีย
ฮีโน่
ฮีโน่
เบนซ์
โตโยต้า
โตโยต้า
เบนซ์
โตโยต้า
โตโยต้า
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
โตโยต้า
อีซูซุ
เบนซ์
โตโยต้า
โตโยต้า
อีซูซุ

14 ก.ย. 63
14 ก.ย. 63
14 ก.ย. 63
14 ก.ย. 63
14 ก.ย. 63
14 ก.ย. 63
14 ก.ย. 63
26 เม.ย. 64
26 เม.ย. 64
27 พ.ค. 65
22 ก.ย. 64
22 ก.ย. 64
27 พ.ค. 65
09 ต.ค. 64
09 ต.ค. 64
20 ธ.ค. 64
20 ธ.ค. 64
20 ธ.ค. 64
07 ก.พ. 65
07 ก.พ. 65
12 มี.ค. 65
12 มี.ค. 65
04 ก.ย. 65
07 พ.ย. 65
12 พ.ย. 65
30 ม.ค. 66
01 เม.ย. 66
02 พ.ค. 66

ส่วนที่ 1 - 46

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
ลาดับที่

รหัสประจารถ

ทะเบียนรถ

64
B77
30-2584
65
B80
30-0703
66
B81
30-2641
67
B82
30-2646
68
B83
30-2648
69
B138
30-0841
70
B139
30-0842
71
B65
30-2344
72
B67
30-2352
73
B68
30-2354
74
B41
31-1735
75
MB02
30-2588
76
B64
30-2373
หมายเหตุ
- รหัสประจารถ B คือรถบัสปรับอากาศ
- รหัสประจารถ MB คือรถมินิปรับอากาศ
- รหัสประจารถ V คือรถตู้
- รหัสประจารถ VVS คือรถตู้ วีไอพี / รถเก๋ ง วีไอพี

ส่วนที่ 1 - 47

ยีห่ ้ อ

ค่ าเสื่ อมราคา 10 ปี

มิตซูบิชิ
ฮีโน่
อีซูซุ
นิสสัน
นิสสัน
ฮีโน่
ฮีโน่
อีซูซุ
อีซูซุ
อีซูซุ
ฮีโน่
ฮีโน่
อีซูซุ

02 พ.ค. 66
14 ก.ค. 66
05 ก.ค. 66
27 ต.ค. 66
27 ต.ค. 66
17 ธ.ค. 68
17 ธ.ค. 68
25 ก.ค. 65
12 ส.ค. 65
30 ส.ค. 65
24 พ.ย. 61
10 ต.ค. 66
26 มิ.ย. 65

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
2) รถบัสและรถตู้ภายใต้ สัญญาลิสซิ่ง (Financial Leasing) กับเจ้ าหนีส้ ถาบันการเงิน
บริ ษทั ฯ มีรถบัสและรถตูภ้ ายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน จานวน 48 คัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับ

รหัส

ทะเบียน
รถ
ประจารถ

วันที่ทา
สั ญญา

วันครบ
กาหนด

อายุ
สั ญญา

ยีห่ ้ อ

ค่ าเสื่ อมราคา
10 ปี

1

B70

30-2399

17 ต.ค. 55

16 ต.ค. 61

6

ฮีโน่

15 ต.ค. 65

2

B71

30-2400

17 ต.ค. 55

16 ต.ค. 61

6

ฮีโน่

15 ต.ค. 65

3

B84

30-0611

24 เม.ย. 56

23 เม.ย. 61

5

สแกนเนีย

03 เม.ย. 66

4

B85

30-0612

24 เม.ย.56

23 เม.ย. 61

5

สแกนเนีย

03 เม.ย. 66

5

B86

30-0613

24 เม.ย. 56

23 เม.ย. 61

5

สแกนเนีย

03 เม.ย. 66

6

B87

30-0614

24 เม.ย. 56

23 เม.ย. 61

5

สแกนเนีย

03 เม.ย. 66

7

B90

30-2469

03 พ.ค. 56

02 พ.ค. 61

5

ฮีโน่

08 เม.ย. 66

8

B78

30-2502

05 ส.ค. 56

04 ส.ค. 61

5

ฮีโน่

08 เม.ย. 66

9

B79

30-2501

05 ส.ค. 56

04 ส.ค. 61

5

ฮีโน่

08 เม.ย. 66

10

B88

30-0625

05 ก.ย. 56

04 ก.ย. 61

5

สแกนเนีย

28 ส.ค. 66

11

B89

30-0624

05 ก.ย. 56

04 ก.ย. 61

5

สแกนเนีย

28 ส.ค. 66

12

B94

30-2594

27 ธ.ค. 56

27 พ.ย. 61

5

ฮีโน่

25 พ.ย. 66

13

B95

30-2593

27 ธ.ค. 56

27 พ.ย. 61

5

ฮีโน่

25 พ.ย. 66

14

B97

30-0658

23 พ.ค. 57

23 เม.ย. 62

5

ฮีโน่

09 เม.ย. 67

15

B98

30-0659

23 พ.ค. 57

23 เม.ย. 62

5

ฮีโน่

09 เม.ย. 67

16

B99

30-0660

23 พ.ค. 57

23 เม.ย. 62

5

ฮีโน่

09 เม.ย. 67

17

B100

30-0661

23 พ.ค. 57

23 เม.ย. 62

5

ฮีโน่

09 เม.ย. 67

18

B101

30-0662

23 พ.ค. 57

23 เม.ย. 62

5

ฮีโน่

09 เม.ย. 67

19

B102

30-0663

23 พ.ค. 57

23 เม.ย. 62

5

ฮีโน่

09 เม.ย. 67

20

B103

30-0664

23 พ.ค. 57

23 เม.ย. 62

5

ฮีโน่

09 เม.ย. 67

21

B104

30-0665

23 พ.ค. 57

23 เม.ย. 62

5

ฮีโน่

09 เม.ย. 67

22

B111

30-0667

22 ส.ค. 57

22 ก.ค. 62

5

ฮีโน่

14 ก.ค. 67

ส่วนที่ 1 - 48

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
ลาดับ

รหัส

ทะเบียน
รถ
ประจารถ

วันที่ทา
สั ญญา

วันครบ
กาหนด

อายุ
สั ญญา

ยีห่ ้ อ

ค่ าเสื่ อมราคา
10 ปี

23

B112

30-0668

22 ส.ค. 57

22 ก.ค. 62

5

ฮีโน่

14 ก.ค. 67

24

B113

30-0669

22 ส.ค. 57

22 ก.ค. 62

5

ฮีโน่

14 ก.ค. 67

25

B114

30-0670

22 ส.ค. 57

22 ก.ค. 62

5

ฮีโน

14 ก.ค. 67

26

B115

30-2686

03 ก.ย. 57

03 ส.ค. 62

5

ฮีโน่

31 ก.ค. 67

27

B116

30-2687

03 ก.ย. 57

03 ส.ค. 62

5

ฮีโน่

31 ก.ค. 67

28

B117

30-2968

14 ม.ค. 58

14 ต.ค. 62

5

ฮีโน่

12 ต.ค. 67

29

B118

30-2969

14 ม.ค. 58

14 ต.ค. 62

5

ฮีโน่

12 ต.ค. 67

30

B119

30-2980

16 ม.ค. 58

16 ต.ค. 62

5

ฮีโน่

12 ต.ค. 67

31

B120

30-2981

16 ม.ค. 58

16 ต.ค. 62

5

ฮีโน่

12 ต.ค. 67

32

B121

30-2982

16 ม.ค. 58

16 ม.ค .62

5

ฮีโน่

12 ต.ค. 67

33

B122

30-0778

09 เม.ย. 58

09 มี.ค. 63

5

ฮีโน่

05 มี.ค. 68

34

B123

30-0779

09 เม.ย. 58

09 มี.ค. 63

5

ฮีโน่

05 มี.ค. 68

35

B124

30-0780

09 เม.ย. 58

09 มี.ค. 63

5

ฮีโน่

05 มี.ค. 68

36

B125

30-0781

09 เม.ย. 58

09 มี.ค. 63

5

ฮีโน่

05 มี.ค. 68

37

B126

30-0782

09 เม.ย. 58

09 มี.ค. 63

5

ฮีโน่

05 มี.ค. 68

38

B127

30-0783

09 เม.ย. 58

09 มี.ค. 63

5

ฮีโน

05 มี.ค. 68

39

B128

30-0784

09 เม.ย. 58

09 มี.ค. 63

5

ฮีโน่

05 มี.ค. 68

40

B129

30-0785

09 เม.ย. 58

09 มี.ค. 63

5

ฮีโน่

05 มี.ค. 68

41

B130

30-0786

09 เม.ย. 58

09 มี.ค. 63

5

ฮีโน่

05 มี.ค. 68

42

B131

30-0787

09 เม.ย. 58

09 มี.ค. 63

5

ฮีโน่

05 มี.ค. 68

43

B132

30-0793

17 เม.ย. 58

17 มี.ค. 63

5

สแกนเนีย

02 มี.ค. 68

44

B133

30-0795

17 เม.ย. 58

17 มี.ค. 63

5

สแกนเนีย

02 มี.ค. 68

45

B134

30-0794

17 เม.ย. 58

17 มี.ค. 63

5

สแกนเนีย

02 มี.ค. 68

46

B135

30-0806

05 มิ.ย. 58

05 พ.ค. 63

5

สแกนเนีย

26 เม.ย. 68

ส่วนที่ 1 - 49

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
ลาดับ

รหัส

ทะเบียน
รถ
ประจารถ

วันที่ทา
สั ญญา

วันครบ
กาหนด

อายุ
สั ญญา

ยีห่ ้ อ

ค่ าเสื่ อมราคา
10 ปี

47

B136

30-0807

05 มิ.ย. 58

05 พ.ค. 63

5

สแกนเนีย

26 เม.ย. 68

48

B137

30-0808

05 มิ.ย. 58

05 พ.ค. 63

5

สแกนเนีย

26 เม.ย. 68

หมายเหตุ
- รหัสประจารถ B คือรถบัสปรับอากาศ
- รหัสประจารถ MB คือรถมินิปรับอากาศ
- รหัสประจารถ V คือรถตู้
- รหัสประจารถ VVS คือรถตู้ วีไอพี / รถเก๋ ง วีไอพี
3) รถบัสและรถตู้ภายใต้ สัญญาเช่ าซื้อ (Hire Purchase) กับเจ้ าหนีส้ ถาบันการเงิน
บริ ษทั ฯ มีรถบัสและรถตูภ้ ายใต้สัญญาเช่าซื้ อ จานวน 114 คัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อนี้
ลาดับ

รหัส

ทะเบียน
รถ
ประจารถ

วันที่ทา
สั ญญา

วันครบ
กาหนด

อายุ
สั ญญา

ยีห่ ้ อ

ค่ าเสื่ อมราคา
10 ปี

1

B35

30-1681

12 ธ.ค. 56

12 พ.ย. 61

5

ฮีโน่

16 ก.ย. 61

2

B37

30-1686

12 ธ.ค. 56

12 พ.ย. 61

5

ฮีโน่

16 ก.ย. 61

3

B38

30-1685

12 ธ.ค. 56

12 พ.ย. 61

5

ฮีโน่

16 ก.ย. 61

4

B39

30-1682

12 ธ.ค. 56

12 พ.ย. 61

5

ฮีโน่

16 ก.ย. 61

5

B74

30-2515

21 ต.ค. 56

20 ก.ย. 61

5

เบนซ์

30 พ.ย. 65

6

B75

30-2521

21 ต.ค. 56

20 ก.ย. 61

5

มาคีรัส

03 ม.ค. 66

7

B105

30-2633

22 พ.ค. 57

22 เม.ย. 62

5

ฮีโน่

17 เม.ย. 67

8

B106

30-2634

22 พ.ค. 57

22 เม.ย. 62

5

ฮีโน่

17 เม.ย. 67

9

B107

30-2635

22 พ.ค. 57

22 เม.ย. 62

5

ฮีโน่

17 เม.ย. 67

10

B108

30-2636

22 พ.ค. 57

22 เม.ย. 62

5

ฮีโน่

17 เม.ย. 67

11

B109

30-2637

22 พ.ค. 57

22 เม.ย. 62

5

ฮีโน่

17 เม.ย. 67

12

B110

30-2638

22 พ.ค. 57

22 เม.ย. 62

5

ฮีโน่

17 เม.ย. 67

13

VVS01

30-0849

25 ม.ค. 59

25 ธ.ค. 62

4

โตโยต้า

17 ธ.ค. 68

ส่วนที่ 1 - 50

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
ลาดับ

รหัส

ทะเบียน
ประจารถ รถ

วันที่ทา
สั ญญา

วันครบ
กาหนด

อายุ
สั ญญา

ยีห่ ้ อ

ค่ าเสื่ อมราคา
10 ปี

14

VVS02

30-0850

25 ม.ค. 59

25 ธ.ค. 62

4

โตโยต้า

17 ธ.ค. 68

15

B140

30-0857

15 มี.ค. 59

15 ก.พ. 63

4

ฮีโน่

08 ก.พ. 69

16

B141

30-0858

15 มี.ค. 59

15 ก.พ. 63

4

ฮีโน่

08 ก.พ. 69

17

B142

30-0859

15 มี.ค. 59

15 ก.พ. 63

4

ฮีโน่

08 ก.พ. 69

18

B143

30-0860

15 มี.ค. 59

15 ก.พ. 63

4

ฮีโน่

08 ก.พ. 69

19

B144

30-0861

15 มี.ค. 59

15 ก.พ. 63

4

ฮีโน่

08 ก.พ. 69

20

B145

30-0862

15 มี.ค. 59

15 ก.พ. 63

4

ฮีโน่

08 ก.พ. 69

21

B146

30-0863

15 มี.ค. 59

15 ก.พ. 63

4

ฮีโน่

08 ก.พ. 69

22

B147

30-0864

15 มี.ค. 59

15 ก.พ. 63

4

ฮีโน่

08 ก.พ. 69

23

B148

30-0865

15 มี.ค. 59

15 ก.พ. 63

4

ฮีโน่

08 ก.พ. 69

24

B149

30-0866

15 มี.ค. 59

15 ก.พ. 63

4

ฮีโน่

08 ก.พ. 69

25

B150

30-0867

15 มี.ค. 59

15 ก.พ. 63

4

ฮีโน่

08 ก.พ. 69

26

B151

30-0868

15 มี.ค. 59

15 ก.พ. 63

4

ฮีโน่

08 ก.พ. 69

27

V19

30-0856

29 ก.พ. 59

29 ม.ค. 63

4

โตโยต้า

19 ม.ค. 69

28

V20

30-0855

29 ก.พ. 59

29 ม.ค. 63

4

โตโยต้า

19 ม.ค. 69

29

V21

30-0854

29 ก.พ. 59

29 ม.ค. 63

4

โตโยต้า

19 ม.ค. 69

30

V22

30-0853

29 ก.พ. 59

29 ม.ค. 63

4

โตโยต้า

19 ม.ค. 69

31

V23

30-0876

31 มี.ค. 59

29 ก.พ. 63

4

โตโยต้า

25 ก.พ. 69

32

V24

30-0877

31 มี.ค. 59

29 ก.พ. 63

4

โตโยต้า

25 ก.พ. 69

33

V25

30-0878

31 มี.ค. 59

29 ก.พ. 63

4

โตโยต้า

25 ก.พ. 69

34

V26

30-0881

25 เม.ย. 59

25 มี.ค. 63

4

โตโยต้า

14 มี.ค. 69

35

V27

30-0882

25 เม.ย. 59

25 มี.ค. 63

4

โตโยต้า

14 มี.ค. 69

36

V28

30-0883

25 เม.ย. 59

25 มี.ค. 63

4

โตโยต้า

14 มี.ค. 69

37

V29

30-0884

25 เม.ย. 59

25 มี.ค. 63

4

โตโยต้า

14 มี.ค. 69

ส่วนที่ 1 - 51

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
ลาดับ

รหัส

ทะเบียน
รถ
ประจารถ

วันที่ทา
สั ญญา

วันครบ
กาหนด

อายุ
สั ญญา

ยีห่ ้ อ

ค่ าเสื่ อมราคา
10 ปี

38

B152

30-0886

18 เม.ย. 59

18 เม.ย. 64

5

ฮีโน่

17 เม.ย. 69

39

B153

30-0890

18 เม.ย. 59

18 เม.ย. 64

5

ฮีโน่

17 เม.ย. 69

40

B154

30-0887

18 เม.ย. 59

18 เม.ย. 64

5

ฮีโน่

17 เม.ย. 69

41

B155

30-0889

18 เม.ย. 59

18 เม.ย. 64

5

ฮีโน่

17 เม.ย. 69

42

B156

30-0916

12 ก.ค. 59

20 ก.ค. 64

5

ฮีโน่

11 ก.ค. 69

43

B157

30-0917

12 ก.ค. 59

20 ก.ค. 64

5

ฮีโน่

11 ก.ค. 69

44

B158

30-0918

12 ก.ค. 59

20 ก.ค. 64

5

ฮีโน่

11 ก.ค. 69

45

V30

30-0967

25 ก.ย. 59

25 ก.ย. 63

4

โตโยต้า

21 ก.ย. 69

46

V31

30-0966

25 ก.ย. 59

25 ก.ย. 63

4

โตโยต้า

21 ก.ย. 69

47

V32

30-0965

25 ก.ย. 59

25 ก.ย. 63

4

โตโยต้า

21 ก.ย. 69

48

B159

30-3712

25 พ.ย. 59

25 ต.ค. 64

5

ฮีโน่

17 ต.ค. 69

49

MB03

30-3745

25 ธ.ค. 59

25 พ.ย. 63

4

ยูท่ ง

16 พ.ย. 69

50

MB04

30-3746

25 ธ.ค. 59

25 พ.ย. 63

4

ยูท่ ง

16 พ.ย. 69

51

MB05

30-3747

25 ธ.ค. 59

25 พ.ย. 63

4

ยูท่ ง

16 พ.ย. 69

52

VVS03

30-3823

10 มี.ค. 60

10 ก.พ. 64

4

โตโยต้า

02 ก.พ. 70

53

VVS04

30-3823

10 มี.ค. 60

10 ก.พ. 64

4

โตโยต้า

02 ก.พ. 70

54

VVS05

งค 1773

10 มี.ค. 60

10 ก.พ. 64

4

โตโยต้า

02 ก.พ. 65

55

V33

30-3825

10 มี.ค. 60

10 ก.พ. 64

4

โตโยต้า

06 ก.พ. 70

56

V34

30-3826

10 มี.ค. 60

10 ก.พ. 64

4

โตโยต้า

06 ก.พ. 70

57

B160

30-1030

25 พ.ค. 60

25 พ.ค. 65

5

ฮีโน่

06 เม.ย. 70

58

B161

30-1031

25 พ.ค. 60

25 พ.ค. 65

5

ฮีโน่

06 เม.ย. 70

59

B162

30-1034

07 เม.ย. 60

25 เม.ย. 65

5

ฮีโน่

06 เม.ย. 70

60

B163

30-1036

07 เม.ย. 60

25 เม.ย. 65

5

ฮีโน่

06 เม.ย. 70

61

B164

30-1037

07 เม.ย. 60

25 เม.ย. 65

5

ฮีโน่

06 เม.ย. 70
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
ลาดับ

รหัส

ทะเบียน
รถ
ประจารถ

วันที่ทา
สั ญญา

วันครบ
กาหนด

อายุ
สั ญญา

ยีห่ ้ อ

ค่ าเสื่ อมราคา
10 ปี

62

B165

30-1032

07 เม.ย. 60

25 เม.ย. 65

5

ฮีโน่

06 เม.ย. 70

63

B166

30-1038

07 เม.ย. 60

25 เม.ย. 65

5

ฮีโน่

06 เม.ย. 70

64

B167

30-1033

07 เม.ย. 60

25 เม.ย. 65

5

ฮีโน่

06 เม.ย. 70

65

B168

30-1039

07 เม.ย. 60

25 เม.ย. 65

5

ฮีโน่

06 เม.ย. 70

66

B169

30-1040

07 เม.ย. 60

25 เม.ย. 65

5

ฮีโน่

06 เม.ย. 70

67

V35

30-1135

27 ส.ค. 60

27 ก.ค. 64

4

โตโยต้า

16 ก.ค. 70

68

V36

30-1136

27 ส.ค. 60

27 ก.ค. 64

4

โตโยต้า

16 ก.ค. 70

69

V37

30-1142

27 ส.ค. 60

27 ก.ค. 64

4

โตโยต้า

16 ก.ค. 70

70

V38

30-1143

27 ส.ค. 60

27 ก.ค. 64

4

โตโยต้า

16 ก.ค. 70

71

V39

30-1148

27 ก.ย. 60

27 ส.ค. 64

4

โตโยต้า

07 ส.ค. 70

72

VVS06

30-1149

27 ก.ย. 60

27 ส.ค. 64

4

โตโยต้า

07 ส.ค. 70

73

B170

30-4107

27 ต.ค. 60

27 ก.ย. 65

5

ฮีโน่

03 ก.ย. 70

74

B171

30-4108

27 ต.ค. 60

27 ก.ย. 65

5

ฮีโน่

03 ก.ย. 70

75

B172

30-4122

27 ต.ค. 60

27 ก.ย. 65

5

ฮีโน่

03 ก.ย. 70

76

B173

30-4124

27 ต.ค. 60

27 ก.ย. 65

5

ฮีโน่

03 ก.ย. 70

77

B174

30-4125

27 ต.ค. 60

27 ก.ย. 65

5

ฮีโน่

03 ก.ย. 70

78

B175

30-1426

27 ต.ค. 60

27 ก.ย. 65

5

ฮีโน่

03 ก.ย. 70

79

B176

30-4127

27 ต.ค. 60

27 ก.ย. 65

5

ฮีโน่

03 ก.ย. 70

80

B177

30-4128

27 ต.ค. 60

27 ก.ย. 65

5

ฮีโน่

03 ก.ย. 70

81

B178

30-4132

27 ต.ค. 60

27 ก.ย. 65

5

ฮีโน่

19 ก.ย. 70

82

B179

30-4133

27 ต.ค. 60

27 ก.ย. 65

5

ฮีโน่

19 ก.ย. 70

83

B180

30-4170

15 ธ.ค. 60

15 พ.ย. 65

5

ฮีโน่

09 ต.ค. 70

84

B181

30-4181

15 ธ.ค. 60

15 พ.ย. 65

5

ฮีโน่

09 ต.ค. 70

85

B182

30-4182

15 ธ.ค. 60

15 พ.ย. 65

5

ฮีโน่

09 ต.ค. 70
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
ลาดับ

รหัส

ทะเบียน
รถ
ประจารถ

วันที่ทา
สั ญญา

วันครบ
กาหนด

อายุ
สั ญญา

ยีห่ ้ อ

ค่ าเสื่ อมราคา
10 ปี

86

B183

30-4183

15 ธ.ค. 60

15 พ.ย. 65

5

ฮีโน่

09 ต.ค. 70

87

B184

30-4231

27 พ.ย. 60

27 ต.ค. 65

5

ฮีโน่

09 ต.ค. 70

88

B185

30-4232

15 ธ.ค. 60

15 พ.ย. 65

5

ฮีโน่

09 ต.ค. 70

89

B186

30-4253

15 ธ.ค. 60

15 พ.ย. 65

5

ฮีโน่

09 ต.ค. 70

90

B187

30-4254

27 พ.ย. 60

27 ต.ค. 65

5

ฮีโน่

09 ต.ค. 70

91

B188

30-4233

27 พ.ย. 60

27 ต.ค. 65

5

ฮีโน่

09 ต.ค. 70

92

B189

30-4255

27 พ.ย. 60

27 ต.ค. 65

5

ฮีโน่

09 ต.ค. 70

93

B190

30-4256

27 พ.ย. 60

27 ต.ค. 65

5

ฮีโน่

09 ต.ค. 70

94

V40

30-4230

10 พ.ย. 60

10 ต.ค. 64

4

โตโยต้า

10 ต.ค. 70

95

V41

30-4224

10 พ.ย. 60

10 ต.ค. 64

4

โตโยต้า

10 ต.ค. 70

96

V42

30-4225

10 พ.ย. 60

10 ต.ค. 64

4

โตโยต้า

10 ต.ค. 70

97

V43

30-4226

10 พ.ย. 60

10 ต.ค. 64

4

โตโยต้า

10 ต.ค. 70

98

V44

30-4227

10 พ.ย. 60

10 ต.ค. 64

4

โตโยต้า

10 ต.ค. 70

99

VVS07

30-4228

10 พ.ย. 60

10 ต.ค. 64

4

โตโยต้า

10 ต.ค. 70

100

30-4229
30-4360

10 พ.ย. 60
16 ม.ค. 61

10 ต.ค. 64
16 ธ.ค. 65

4
5

โตโยต้า

10 ต.ค. 70

101

VVS08
MB07

เบนซ์

12 ธ.ค. 70

102

MB08

30-4361

16 ม.ค. 61

16 ธ.ค. 65

5

เบนซ์

12 ธ.ค. 70

103

MB09

30-4362

16 ม.ค. 61

16 ธ.ค. 65

5

เบนซ์

12 ธ.ค. 70

104

MB10

30-4363

16 ม.ค. 61

16 ธ.ค. 65

5

เบนซ์

12 ธ.ค. 70

105

MB11

30-4364

16 ม.ค. 61

16 ธ.ค. 65

5

เบนซ์

12 ธ.ค. 70

106

MB12

30-4366

20 ม.ค. 60

20 ธ.ค. 65

5

เบนซ์

12 ธ.ค. 70

107

B191

30-4368

20 ม.ค. 60

20 ธ.ค. 65

5

สแกนเนีย

15 ธ.ค. 70

108

B192

30-4369

20 ม.ค. 60

20 ธ.ค. 65

5

สแกนเนีย

15 ธ.ค. 70

109

B193

30-4370

20 ม.ค. 60

20 ธ.ค. 65

5

สแกนเนีย

15 ธ.ค. 70
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
ลาดับ

รหัส

ทะเบียน
รถ
ประจารถ

110

B194

30-4371

วันที่ทา
สั ญญา
20 ม.ค. 60

วันครบ
กาหนด
20 ธ.ค. 65

อายุ
สั ญญา

ยีห่ ้ อ

ค่ าเสื่ อมราคา
10 ปี

5

สแกนเนีย

15 ธ.ค. 70

111

B195

30-4372

20 ม.ค. 60

20 ธ.ค. 65

5

สแกนเนีย

15 ธ.ค. 70

112

B196

30-4374

20 ม.ค. 60

20 ธ.ค. 65

5

สแกนเนีย

15 ธ.ค. 70

113

B197

30-4375

20 ม.ค. 60

20 ธ.ค. 65

5

สแกนเนีย

15 ธ.ค. 70

114

B198

30-4376

20 ม.ค. 60

20 ธ.ค. 65

5

สแกนเนีย

15 ธ.ค. 70

หมายเหตุ
- รหัสประจารถ B คือรถบัสปรับอากาศ
- รหัสประจารถ MB คือรถมินิปรับอากาศ
- รหัสประจารถ V คือรถตู้
- รหัสประจารถ VVS คือรถตู้ วีไอพี / รถเก๋ ง วีไอพี
ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯ พิ จ ารณาคัด เลื อ กลัก ษณะของการท าสั ญ ญาเช่ า ทางการเงิ น ระหว่า งสั ญ ญาลิ ส ซิ่ ง
(Financial Leasing) และสัญญาเช่ าซื้ อ (Hire Purchase) โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของการชาระค่างวด
อัตราดอกเบี้ ย ค่ า ใช้จ่า ยทางภาษี ที่ รับ รู ้ และการบัน ทึ ก บัญ ชี ผ่า นสั ญ ญาทั้ง สองรู ป แบบ เนื่ อ งจากการตัด
ค่าเสื่ อมราคาและต้นทุนทางการเงินของสัญญาทั้งสองรู ปแบบมีขอ้ จากัดและแตกต่างกัน ส่ งผลให้ตน้ ทุนทาง
ภาษีที่บริ ษทั ต้องชาระในแต่ละปี แตกต่างกันออกไป
4)

ยานพาหนะสาหรับขนส่ งของบริษัท ไม่ มีภาระผูกพัน

5) ยานพาหนะสาหรับสนับสนุนเพือ่ การซ่ อมบารุ งและใช้ ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการเดินรถ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีรถกระบะสาหรับฝ่ ายปฏิบตั ิการและฝ่ ายซ่อมบารุ งรักษาเพื่อใช้ใน
การปฎิบตั ิงานสนับสนุนการเดินรถ จานวน 8 คัน ดังนี้

ส่วนที่ 1 - 55

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
ลาดับ

ทะเบียนรถ

วันที่ทา
สัญญา
เช่าซื้ อ

วันที่สิ้นสุ ด
การชาระ

ระยะเวลา
สัญญาโดยประ
มาณ (ปี )

ยีห่ อ้

ค่าเสื่ อม
ราคา 5 ปี

1

ขต 3086

ผ่อนชาระเสร็ จสิ้ นแล้ว

4

มิตซูบิชิ

หมดแล้ว

2

ขท 1057

ผ่อนชาระเสร็ จสิ้ นแล้ว

4

มิตซูบิชิ

หมดแล้ว

3

ฒจ 9153

ผ่อนชาระเสร็ จสิ้ นแล้ว

4

มิตซูบิชิ

หมดแล้ว

4

ฒฉ 6838

ผ่อนชาระเสร็ จสิ้ นแล้ว

4

มิตซูบิชิ

หมดแล้ว

5

ผม 2179

ผ่อนชาระเสร็ จสิ้ นแล้ว

4

มิตซูบิชิ

หมดแล้ว

6

ผม 8065

ผ่อนชาระเสร็ จสิ้ นแล้ว

4

มิตซูบิชิ

1 พ.ค. 61

7

ขษ 6037

10 มี.ค. 59

20 มี.ค. 63

4

ฮอนด้า

9 มี.ค. 64

8

ผษ 4240

เงินสด

-

-

มิตซูบิชิ

28 เม.ย. 65

หมายเหตุ
ลาดับที่ 1- 6 และลาดับที่ 8 เป็ นประเภทรถกระบะ
ลาดับที่ 7 เป็ นประเภทรถเก๋ ง
4.4 ทรัพย์สินไม่ มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจานวน 0.63 ล้านบาท ได้แก่ระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
4.5 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ งผูโ้ ดยสารเลขที่
70/2553 ออกโดยกรมขนส่ งทางบก ตั้งแต่วนั ที่ 11 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 เป็ นระยะเวลา 5
ปี
4.6 ใบรับรอง มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยทางถนน (BS ISO39001 : 2012 Road traffic safety
management system)
บริ ษทั ฯ ได้รับใบรับรอง มาตรฐานการบริ หารความปลอดภัยทางถนน (BS ISO39001 : 2012 Road
traffic safety management system) ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 เป็ นระยะเวลา 3 ปี
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
4.7 สั ญญาสาคัญทีเ่ กี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจ
1) สั ญญาให้ บริการ
บริ ษทั ฯ มีสัญญาการให้บริ การรับส่ งบุคลากรกับลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมจานวนทั้งสิ้ น 34
สัญญา โดยมีสาระสาคัญของสัญญา ดังนี้
1. บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ระยะเวลาตามสัญญา
สัญญาฉบับที่ 1 เริ่ มเดือนกรกฎาคม 2560 - 2561 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนก.ค. 2559)
สัญญาฉบับที่ 2 เริ่ มเดือนมกราคม 2561 - 2565 (สาหรับรถมินิบสั )
2. บริษัท คอลเกต ปาล์ม โอลีฟ (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนมีนาคม 2559 (มีผลบังคับใช้ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ทาสัญญา)
3. บริษัท คาร์ ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนมีนาคม 2560 - 2563
4. บริษัท ชู ฮะสึ (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั
อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนเมษายน 2560 - 2561 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนเม.ย. 2559)
5. บริษัท ไดกิน้ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนมกราคม 2559 - 2563
6. บริษัท โดนัลด์ สัน (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนมิถุนายน 2560 - 2563 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนมิ.ย. 2557)
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ56-1)
7. บริษัท ฮันวา สตีล เซอร์ วสิ (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนตุลาคม 2560 - 2561 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนต.ค. 2559)
8. บริษัท อินเตอร์ เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนมกราคม 2558 - 2561
บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์ ) จากัดและในกลุ่ม
9. บริษัท
สถานที่ต้ งั
ระยะเวลาตามสัญญา

เจเทคโตะ (ไทยแลนด์ ) จากัด - สานักงานใหญ่
ถนนบางนาตราด ต.บางวัว อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา
เริ่ มเดือนกรกฎาคม 2557 - 2562

ชื่อบริษัท
สถานที่ต้ งั

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์ ) จากัด - สาขานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่อบริษัท
สถานที่ต้ งั

บริษัท โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์ ) จากัด
ถนนบางนาตราด ต.บางวัว อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ :
บริ ษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จากัด และในกลุ่ม ประกอบด้วย บริ ษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จากัด - สานักงานใหญ่,
บริ ษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จากัด - สาขานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ และบริ ษทั โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) จากัด

10. บริษัท เอ็นเอส - สยามยูไนเต็ดสตีล จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนเมษายน 2558 - 2564
11. บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
สถานที่ต้ งั
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนกุมภาพันธ์ 2561- 2566 (สัญญาเดิมเริ่ ม พ.ย. 2560)
12. บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์ วสิ เซส เอเชีย จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
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ระยะเวลาตามสัญญา

เริ่ มเดือนมกราคม 2561 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนม.ค. 2560)

13. บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี
ระยะเวลาตามสัญญา
สัญญาฉบับที่ 1 เริ่ มเดือนพฤศจิกายน 2560 - 2561 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนต.ค. 2559)
สัญญาฉบับที่ 2 เริ่ มเดือนพฤศจิกายน 2559 - 2562
สัญญาฉบับที่ 3 เริ่ มเดือนตุลาคม 2559 - 2563
14. บริษัท โตโยด้ า โกเซ (ไทยแลนด์ ) จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนมกราคม 2561 - 2563 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนเม.ย. 2555)
15. บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนเมษายน 2556 (กาหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วนั ส่ งมอบรถ)
16. บริษัท สยามมิตซุ ย พีทเี อ จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนมิถุนายน 2560 - 2561(สัญญาเดิมเริ่ มเดือนมิ.ย. 2559)
17. บริษัท เด็นโซ่ เท็น (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดระยอง
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนพฤษภาคม 2557 - 2562
หมายเหตุ :
บริ ษทั ฟูจิทสึ เท็น (ประเทศไทย) จากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั เด็นโซ่ เท็น (ประเทศไทย) จากัด
เมื่อครบกาหนดสัญญาหากไม่มีฝ่ายใดแสดงความจานงยุติสญ
ั ญานี้มีผลใช้อีกคราวละ 1 ปี หลังครบกาหนดสัญญา

18. บริษัท มาเจนด์ แมคซิ ส จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนมกราคม 2561
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19. บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนเมษายน 2558 - 2563
20. บริษัท โพสโค - ไทยน๊ อคซ์ จากัด (มหาชน)
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมระยองอินดัสเตรี ยลปาร์ ค
ระยะเวลาตามสัญญา
เดือนเมษายน 2560 - 2561 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนเม.ย. 2559)
21. บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนมกราคม 2559 (กาหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วนั ส่ งมอบรถ)
22. บริษัท อิเลคโทรลักซ์ (EMA) ประเทศไทย จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนมีนาคม 2559 - 2564
บริษัท อิเลคโทรลักซ์ (ELS) ประเทศไทย จากัด
สถานที่ต้ งั
จังหวัดระยอง
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนเมษายน 2559 - 2564
หมายเหตุ :
บริ ษทั อีเล็คโทรลักซ์ ประเทศไทย จากัด และในกลุ่มประกอบด้วย บริ ษทั อีเล็คโทรลักซ์ (EMA) และบริ ษทั อีเล็คโทร
ลักซ์ (ELS)

23. บริษัท อ่ อนนุช แลนด์ จากัด
สถานที่ต้ งั
กรุ งเทพมหานคร
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนมิถุนายน 2559 - 2564
24. บริษัท สปอร์ ต เซอร์ วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด (สิ้นสุ ดสั ญญาแล้ ว)
สถานที่ต้ งั
จังหวัดระยอง
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนมกราคม 2560 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนส.ค. 2559)
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25. บริษัท สปอร์ ต เซอร์ วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด (สิ้นสุ ดสั ญญาแล้ ว)
สถานที่ต้ งั
จังหวัดระยอง
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนกุมภาพันธ์ 2560
26. บริษัท สปอร์ ต เซอร์ วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด (สิ้นสุ ดสั ญญาแล้ ว)
สถานที่ต้ งั
จังหวัดระยอง
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนกันยายน 2560
บริษัท สปอร์ ต เซอร์ วสิ เซส อัลไลแอนซ์ จากัด
สถานที่ต้ งั
จังหวัดระยอง
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนมกราคม 2561 ( สัญญา 1 ปี )
หมายเหตุ :
บริ ษทั สปอร์ต เซอร์วสิ เซส อัลไลแอนซ์ จากัด ได้ทาสัญญา 3 ฉบับ ในปี 2560 1. สัญญานักฟุตบอล หมดสัญญา
เดือนธันวาคม 2560 2. สัญญากองเชียร์ หมดสัญญาเดือนตุลาคม 2560 และสัญญานักฟุตบอล หมดเดือนธันวาคม
2560 ซึ่งปั จจุบนั บริ ษทั สปอร์ต เซอร์วสิ เซส อัลไลแอนซ์ จากัด ได้รวมสัญญาเป็ นฉบับเดียว อายุสญ
ั ญา 1 ปี

27. บริษัท ไออาร์ พซี ี จากัด (มหาชน)
สถานที่ต้ งั
จังหวัดระยอง
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนมีนาคม 2560 - มกราคม 2561 (สัญญาชัว่ คราว)
เริ่ มเดือนกุมภาพันธ์ 2561 - กุมภาพันธ์ 2566
หมายเหตุ :
เมื่อสัญญาครบกาหนดจะขยายออกไปอีก 2 ปี จนถึง กุมภาพันธ์ 2568 ให้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของผูว้ า่ จ้าง โดย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

28. บริษัท ไอซิน ออโตโมทีฟ คาสติง้ จากัด
สถานที่ต้ งั
จังหวัดปราจีนบุรี
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนพฤษภาคม 2560 - 2565
29. บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด
สถานที่ต้ งั
จังหวัดระยอง
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนพฤษภาคม 2560 - 2562
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30. บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จากัด
สถานที่ต้ งั
จังหวัดระยอง
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนกันยายน 2560 - 2563
หมายเหตุ
เมื่อครบกาหนดสัญญายังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าคู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายจะปฎิบตั ิหน้าที่ท้ งั หมดตามสัญญา
ครบถ้วนเรี ยบร้อย

31. บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จากัด
สถานที่ต้ งั
จังหวัดระยอง
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนพฤษภาคม 2559 - 2564
32. บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จากัด/8
สถานที่ต้ งั
จังหวัดชลบุรี
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนกันยนยน 2560 - 2564
หมายเหตุ :
ภายในหลังจากสิ้นสุดสัญญาหากคู่สญ
ั ญายังคงปฎิบตั ิต่อไป ให้ถือว่าคู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายยินดีต่อสัญญาไปอีก 1 ปี นับ
จากวันสิ้นสุดสัญญา

33. บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน)
สถานที่ต้ งั
จังหวัดสระบุรี
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนพฤศจิกายน 2560 - 2563
34. บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั
จังหวัดระยอง
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนตุลาคม 2560
บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั
จังหวัดระยอง
ระยะเวลาตามสัญญา
สัญญาฉบับที่ 1 เริ่ มเดือนตุลาคม 2560 - 2562 (สาหรับรถตูแ้ ละรถมินิบสั )
สัญญาฉบับที่ 2 เริ่ มเดือนมกราคม 2561 - 2562 (สาหรับรถบัส)
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2) สั ญญาว่าจ้ างรถร่ วม
บริ ษทั ทาสัญญาว่าจ้างรถร่ วมบริ การกว่า 71 รายเพื่อมารับส่ งบุ คลากรให้กบั ลูกค้าบางราย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีสัญญาว่าจ้างรถร่ วมทั้งสิ้ น 90 คัน แบ่งเป็ นรถตูจ้ านวน 80 คัน และรถบัสจานวน 10
คัน โดยมีอายุสัญญา 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี สัญญาทั้งหมดไม่เป็ นภาระผูกพันในการจ้างงาน
กับคู่สัญญา และจะท าสัญญาต่อเมื่ อบริ ษทั มี สั ญญากับลู กค้าแล้วเท่ านั้น ทั้งนี้ สามารถสรุ ปสาระสาคัญใน
สัญญา ได้ดงั นี้
หมวด
หมวดที่ 1 บททัว่ ไป

-

หมวดที่ 2 สภาพรถ

-

หมวดที่ 3 พนักงานขับรถ

-

หมวดที่ 4 การบริ การ

-

หมวดที่ 5 ระยะเวลาการจ้าง -

-

หมวดที่ 6 การประเมินผล

-

รายละเอียด
ผูร้ ับจ้างร่ วม ตกลงรับจ้าง บริ การรับ-ส่ งพนักงานของลูกค้าของบริ ษทั ฯ
โดยบริ ษ ัท ฯ จะเป็ นผูอ้ นุ ญ าต ก าหนดเส้ น ทาง ระยะเวลาของสั ญ ญา
จานวนรถ เลขทะเบียนรถ และประเภทรถ และต้องเป็ นผูไ้ ด้รับอนุ ญาต
จากกรมการขนส่ งทางบก ให้ เป็ นผูป้ ระกอบการขนส่ งผูโ้ ดยสาร ไม่
ประจาทาง
ผูร้ ับจ้างร่ วม ต้องนาระที่สภาพดี และพร้ อมใช้งานตลอดเวลา พร้ อมสิ่ ง
อานวยความสะดวกพื้นฐานตามที่ทางบริ ษทั ฯ กาหนด
ผูร้ ับจ้างร่ วม ต้องหานักขับที่ดีมีคุณสมบัติเช่น สุ ขภาพแข็งแรง สามารถ
ติ ด ต่ อ ได้ ต ลอดเวลา การอบรมเรื่ อ งการขับ รถ, การซ่ อ มบ ารุ ง ดู แ ล
เครื่ องยนต์, มารยาทในการขับรถ เป็ นต้น
ผูร้ ับจ้างร่ วมต้องปฎิ บตั ิตามข้อกาหนดหรื อระเบียบเกี่ ยวกับเรื่ องรถรับส่ งพนักงานที่มีและที่จะมี เกิ ดขึ้นในอนาคตอย่งเคร่ งครัดและจะปฎิ บตั ิ
ตามค าแนะนาของบริ ษ ัท ฯ และให้ ถื อว่าข้อก าหนดหรื อระเบี ยบและ
บริ ษ ัท ฯ สามารถตรวจสอบการท างานของผูร้ ั บ จ้างร่ วมได้ พร้ อมกับ
จะต้อ งส่ ง เอกสาร แบบบั น ทึ ก การซ่ อ มบ ารุ ง ส าหรั บ รถร่ ว ม (OPF0028.001) พร้อมกับการวางบิลทุก ๆ สิ้ นเดือน
ผูร้ ับจ้างร่ วม ไม่สามารถปฎิ บตั ิตามสัญญาหรื อกระทาการผิดสัญญาข้อ
หนึ่ งข้อใด เช่ น ผลการประเมินการบริ การไม่ถึงเกณฑ์ ยินดีให้ผรู้ ับจ้าง
บอกเลิกสัญญาจ้างได้ทนั ที
ผูร้ ับจ้างร่ วม ประสงค์จะบอกเลิ กสัญญาจะต้องทาหนังสื อแจ้งเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรให้ผรู ้ ับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนบอกเลิ ก
สัญญา
ผูร้ ั บจ้างร่ วม ตกลงบริ ษ ทั ฯ ทาการประเมินผลการบริ การได้ และยินดี
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-

หมวดที่ 7 บททัว่ ไปอื่นๆ

-

ยอมรับผลการประเมินที่ออกมา
การประเมินการให้บริ การ ความพึ งพอใจของรถร่ วมของผูร้ ับจ้างร่ วม
ประกอบไปด้วย
1. ด้านสภาพยานพาหนะ / 2.ด้านพนักงานขับรถ
บริ ษทั ฯ และผูร้ ับจ้างร่ วม มีสิทธิ์ ที่จะขอแก้ไขหรื อแปลงสัญญาได้ เมื่อ
ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง ทั้งนี้ ตอ้ งแจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้คู่สัญญาอักฝ่ ายหนึ่งทราบไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

3) สั ญญาประกันภัยของรถของบริษัท
บริ ษทั ฯ มีการจัดทาประกันภัยยานพาหนะทุกคัน ทั้งที่ใช้ในการบริ การและเพื่อการซ่อมบารุ งและใช้ใน
การปฏิ บตั ิงานสนับ สนุ นการเดิ นรถ โดยสัญญาประกันภัยครอบคลุ มความรับผิดต่อบุ คคลภายนอก ได้แก่
ความเสี ยหายต่อชี วิต ร่ างกายหรื ออนามัย ความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน รวมถึงครอบคลุมความเสี ยหายต่อลูกค้า
ได้แก่ การชดเชยรักษาพยาบาล การชดเชยกรณี เสี ยชีวิตหรื อพิการ และยังครอบคลุมความเสี ยหายที่เกิดกับรถ
และนักขับอีกด้วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวนสัญญาประกันภัย โดยสรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อบริษัทประกัน

ประเภท
ประกันภัย

จานวน
กรมธรรม์

ทะเบียนรถเลขที่

บมจ. เอ็ม เอส ไอ
จี ประกันภัย

ประเภท 1

50

เลขที่30-2588, เลขที่30-1685, เลขที่30-1684, เลขที่30-1735,
เลขที่30-1896, เลขที่30-1976, เลขที่30-1977, เลขที่30-2366,
เลขที่30-2149, เลขที่30-2148, เลขที่30-2150, เลขที่30-2184,
เลขที่30-2185, เลขที่30-2594, เลขที่30-2593, เลขที่30-2968,
เลขที่30-2969, เลขที่30-2980, เลขที่30-2981, เลขที่30-2982,
เลขที่30-3712, เลขที่30-4125, เลขที่30-1426, เลขที่30-4127,
เลขที่30-4128, เลขที่30-4132, เลขที่30-4133, เลขที่30-4231,
เลขที่30-4254, เลขที่30-4233, เลขที่30-4255, เลขที่30-4256,
เลขที่30-4368, เลขที่30-4369, เลขที่30-4370, เลขที่,30-4371,
เลขที่30-4372, เลขที่30-4374, เลขที่30-4375, เลขที่30-4376,
เลขที่30-0611, เลขที่30-0658, เลขที่30-0659, เลขที่30-0660,
เลขที่30-0661, เลขที่30-0662, เลขที่30-0663, เลขที่30-0664,
เลขที่30-0665, เลขที่30-0669
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ชื่อบริษัทประกัน

ประเภท
ประกันภัย

จานวน
กรมธรรม์

ทะเบียนรถเลขที่

บมจ. เอ็ม เอส ไอ
จี ประกันภัย

ประเภท 3

31

เลขที่ผล7500, เลขที่30-3823, เลขที่30-3822, เลขที่30-2136,
เลขที่30-2137, เลขที่30-2953, เลขที่30-2970, เลขที่30-2372,
เลขที่30-2444, เลขที่30-0856, เลขที่30-0853, เลขที่30-0854,
เลขที่30-0855, เลขที่30-0876, เลขที่30-0877, เลขที่30-0878,
เลขที่30-3825, เลขที่30-3826, เลขที่30-1391, เลขที่30-1389,
เลขที่30-1390, เลขที่30-1482, เลขที่30-1483, เลขที่30-1550,
เลขที่30-1573, เลขที่30-1584, เลขที่30-1583, เลขที่30-1586,
เลขที่30-1585, เลขที่30-1587, เลขที่30-1588

บมจ. ไทยศรี
ประกันภัย

ประเภท 1

88

เลขที่ขต3086, เลขที่ขท1057, เลขที่ผม8065, เลขที่ขษ6037,
เลขที่ฒฉ6838, เลขที่งค1773, เลขที่30-0850, เลขที่30-0882,
เลขที่30-0883, เลขที่30-0884, เลขที่30-0967, เลขที่30-0966,
เลขที่30-0965, เลขที่30-3745, เลขที่30-3746, เลขที่30-3747,
เลขที่30-1402, เลขที่30-1463, เลขที่30-1547, เลขที่30-1615,
เลขที่30-1614, เลขที่30-1978, เลขที่30-1987, เลขที่30-1988,
เลขที่30-1990, เลขที่30-1992, เลขที่30-1993, เลขที่30-2078,
เลขที่30-2079, เลขที่30-2204, เลขที่30-2205, เลขที่30-2352,
เลขที่30-2354, เลขที่30-2399, เลขที่30-2400, เลขที่30-0646,
เลขที่30-0647, เลขที่30-2515, เลขที่30-2587, เลขที่30-2584,
เลขที่ 30-2501, เลขที่30-2641, เลขที่30-2646, เลขที่30-2648,
เลขที่30-0612, เลขที่30-0613, เลขที่30-0614, เลขที่30-0625,
เลขที่30-0624, เลขที่30-2633, เลขที่30-2634, เลขที่30-2635,
เลขที่30-2636, เลขที่30-2637, เลขที่30-2638, เลขที่30-0668,
เลขที่30-0667, เลขที่30-0670, เลขที่30-2686, เลขที่30-2687,
เลขที่30-0778, เลขที่30-0779, เลขที่30-0780, เลขที่30-0781,
เลขที่30-0782, เลขที่30-0783, เลขที่30-0784, เลขที่30-0785,
เลขที่30-0786, เลขที่30-0787, เลขที่30-0793, เลขที่30-0794,
เลขที่30-0795, เลขที่30-0806, เลขที่30-0807, เลขที่30-0808,
เลขที่30-0887, เลขที่30-0889, เลขที่30-0916, เลขที่30-0917,
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ชื่อบริษัทประกัน

ประเภท
ประกันภัย

จานวน
กรมธรรม์

ทะเบียนรถเลขที่
เลขที่30-0918, เลขที่30-4360, เลขที่30-4361, เลขที่30-4362,
เลขที่30-4363, เลขที่30-4364, เลขที่30-4366 ,เลขที่ 30-0849

บมจ. ไทยศรี
ประกันภัย

ประเภท 3

45

เลขที่30-0881, เลขที่30-1135, เลขที่30-1136, เลขที่30-1142,
เลขที่30-1143, เลขที่30-4230, เลขที่30-4224, เลขที่30-4225,
เลขที่30-1638, เลขที่30-1681, เลขที่30-1687, เลขที่30-1686,
เลขที่30-1682, เลขที่30-1837, เลขที่30-1942, เลขที่30-2469,
เลขที่30-0841, เลขที่30-0842, เลขที่30-0857,เลขที่30-0858,
เลขที่30-0859, เลขที่30-0860, เลขที่30-0861, เลขที่30-0862,
เลขที่30-0863, เลขที่30-0864, เลขที่30-0865, เลขที่30-0866,
เลขที่30-0867, เลขที่30-0868, เลขที่30-1036, เลขที่30-1037,
เลขที่30-1038, เลขที่30-1039, เลขที่30-1040, เลขที่30-4107,
เลขที่30-4108, เลขที่30-4122, เลขที่30-4124, เลขที่30-4170,
เลขที่30-4181, เลขที่30-4182, เลขที่30-4183,เลขที่30-4232,
เลขที่30-4253

บมจ.อาคเนย์

ประเภท 1
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เลขที่ผม2179, เลขที่30-1149, เลขที่30-4228, เลขที่30-4229,
เลขที่30-2854, เลขที่30-1148, เลขที่30-4226, เลขที่30-4227,
เลขที่30-1246, เลขที่30-1302, เลขที่30-1308, เลขที่30-1286,
เลขที่30-1301, เลขที่30-1338, เลขที่30-1339, เลขที่30-1401,
เลขที่30-1464, เลขที่30-1637, เลขที่30-2294, เลขที่30-2373,
เลขที่30-2344, เลขที่30-2521, เลขที่30-2502, เลขที่30-0703,
เลขที่30-0886, เลขที่30-0890, เลขที่30-1030, เลขที่30-1031,
เลขที่30-1034, เลขที่30-1032, เลขที่30-1033

บมจ.โตเกียวมารี น

ประเภท 1

1

เลขที่ผห4240

รวมสั ญญาประกันภัยทั้งหมด
246
หมายเหตุ :
ประกันภัยชั้น 1 ให้ความคุม้ ครองต่อชี วิต ร่ างกาย หรื ออนามัยของบุคคลภายนอกและผูโ้ ดยสารในรถ
คุม้ ครองความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก คุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถคันเอาประกันภัย
และคุม้ ครองต่อความสู ญหายและไฟไหม้ของตัวรถคันเอาประกันภัย
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-

ประกันภัยชั้น 3 ให้ความคุม้ ครองต่อชีวิต ร่ างกาย หรื ออนามัยของบุคคลภายนอกและผูโ้ ดยสารในรถ
และคุม้ ครองความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

4) สั ญญาคา้ ประกันการบริการ
ลูกค้าบางส่ วนของบริ ษทั ฯ มีเงื่อนไขให้บริ ษทั ฯ จัดทาสัญญาค้ าประกันการให้บริ การเดิ นรถ เพื่อเป็ น
หลักประกันในการปฏิ บตั ิ ตามสัญญา โดยในกรณี ที่ บริ ษทั ผิดนัดหรื อไม่นารถมาให้บริ การตามสัญญา อัน
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ลูกค้า ลูกค้าจะใช้สิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากสถาบันการเงิ นผูค้ ้ าประกัน บริ ษทั ฯ
จึงได้จดั ทาหนังสื อสัญญาค้ าประกันการให้บริ การ (Bank Guarantee) และหนังสื อการประกวดราคาค้ าประกัน
การประกวดราคา กับ สถาบัน การเงิ น ภายในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยบริ ษ ัท ฯ มี ก ารจัดท า
หนัง สื อ สั ญ ญาค้ า ประกัน การให้ บ ริ ก าร (Bank Guarantee) และหนัง สื อ การประกวดราคาค้ าประกัน การ
ประกวดราคา ให้บริ การกับธนาคาร จานวนทั้งสิ้ น 2 แห่ง ดังนี้
ธนาคารกสิ กรไทย : ไม่ มีความสั มพันธ์ กบั บริษัทฯ
หนังสื อสั ญญาคา้ ประกันการให้ บริการ (Bank Guarantee)
วงเงินค้ าประกัน
จานวนรวม 3.16 ล้านบาท
วันที่ครบกาหนด หนังสื อค้ า
- พฤศจิกายน 2560 กับบริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
ประกัน / ลูกค้าตามสัญญาค้ า
- ธันวาคม 2560 กับบริ ษทั เอสซี จี เคมิคอลส์ จากัด
ประกัน
- มีนาคม 2561 กับบริ ษทั เอ็นเอส - สยามยูไนเต็ลสตีล จากัด
- เมษายน 2561 กับบริ ษทั โพสโค - ไทยน็อคซ์ จากัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2561 กับบริ ษทั สยาม มิตซุ ย พีทีเอ จากัด
- สิ งหาคม 2563 ค้ าประกันบริ ษทั อินทรี อีโคไซเคิล จากัด
- ธันวาคม 2563 กับบริ ษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม จากัด
- ธันวาคม 2563 ค้ าประกันบริ ษทั ปูนซี เมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน)
หลักประกัน
บัญชีเงินสดของบริ ษทั ฯ
หนังสื อการประกวดราคาคา้ ประกันการประกวดราคา
วงเงินค้ าประกัน
จานวนรวม 5.50 ล้านบาท
วันที่ครบกาหนด หนังสื อการ - กุมภาพันธ์ 2561 กับบริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
ประกวดราคาค้ าประกันการ
- มีนาคม 2561 กับบริ ษทั ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)
ประกวดราคา / ลูกค้าตามสัญญา
ค้ าประกัน
หลักประกัน
บัญชีเงินสดของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุ :
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บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) ณ ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการยกเลิกหนังสื อการประกวดราคาค้ า
ประกันการประกวดราคาแล้ว
บริ ษทั ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน) ณ ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการยกเลิกหนังสื อการประกวดราคาค้ า
ประกันการประกวดราคาแล้ว

ธนาคารกรุ งเทพ: ไม่ มีความสั มพันธ์ กบั บริษัทฯ
วงเงินค้ าประกัน
จานวนรวม 0.79 ล้านบาท
วันที่ครบกาหนดการค้ าประกัน - มกราคม 2563 ค้ าประกันกับบริ ษทั ไดกิ้น อินดัสทรี ส์ (ประเทศไทย)
จากัด
- มิถุนายน 2563 ค้ าประกันกับบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด
(มหาชน)
หลักประกัน
บัญชีเงินสดของบริ ษทั
5)
-

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
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5.

ข้ อพิพาททางกฏหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่ อาจมี ผลกระทบด้านลบต่อการดาเนิ น
ธุ รกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ

6.

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอืน่
ชื่อบริ ษทั ภาษาไทย
ชื่อบริ ษทั ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ น้
การประกอบธุ รกิจ
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
ที่ต้ งั สาขาระยอง

ที่ต้ งั สานักงานบางพระ
เลขทะเบียนนิติบุคคล
เว็บไซต์
เลขานุการบริ ษทั /
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์

นายทะเบียนหลักทรัพย์
ผูส้ อบบัญชี

บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
ATP30 Public Company Limited
ATP30
154,678,500 บาท
130,365,593.75 บาท
0.25 บาท
ให้บริ การรถโดยสารไม่ประจาทางเพื่อขนส่ งพนักงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกเขตอุตสาหกรรม
เลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์และโทรสาร 0-3846-8788
เลขที่ 13/3 ซอยมาบชลูด 4 ถนนมาบชลูด-แหลมสน ตาบลห้วยโป่ ง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-3151
โทรสาร 0-3833-7667
เลขที่ 102/48 หมู่ที่ 9 ตาบลบางพระ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20210
โทรศัพท์และโทรสาร 0-3831-3054
0107558000105
www.atp30.com
นางสุ กานดา พุทธรักษา
โทรศัพท์ 06-3903-0049
E-Mail: sukarnda.p@atp30.com
นางสาวโชติกา วีระศิลป์
โทรศัพท์ 0-3846-8789, 09-1774-4432
E-Mail: chotiga@atp30.com
บริ ษทั ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด

ส่วนที่ 1 - 69

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
1. บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้ วดังนี้
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

ทุนจดทะเบียน

110,000,000 บาท

110,000,000 บาท

154,687,500 บาท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

70,000,000 บาท

70,000,000 บาท

130,365,594 บาท

หุ้นสามัญทั้งหมด

440,000,000 หุน้

440,000,000 หุน้

618,750,000 หุน้

มูลค่ าทีต่ ราไว้ ต่อหุ้น

0.25 บาท

0.25 บาท

0.25 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่และสัดส่ วนการถือหุ น้ ของกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที่ 11 มกราคม 2561
ลาดับ
ชื่อผูถ้ ือหุ ้น
ณ วันที่ 11 มกราคม 2561
จานวนหุ้น
1

2

สั ดส่ วนร้ อยละ

กลุ่มพานิชชี วะ
2.1 นายชาติชาย พานิชชีวะ

76,024,800

14.58

2.2 นางสมหะทัย พานิชชีวะ

7,560,000

1.45

2.3 นายพาทิศ พานิชชีวะ

7,560,000

1.45

2.4 นายสาริ ศ พานิชชีวะ

7,560,000

1.45

2.5 เด็กหญิงอาภาพิศ พานิชชีวะ

7,560,000

1.45

2.6 นางจรู ญลักษณ์ พานิชชีวะ

10,125,000

1.94

54,625,000

10.48

กลุ่มนายปิ ยะ เตชากูล
2.1 นายปิ ยะ เตชากูล

ส่ วนที่ 2 - 1

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
2.2 นางสายสุ ทธิ์ เตชากูล

49,562,887

9.50

934,000

0.18

3.1 นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์

34,200,000

6.56

3.2 บริ ษทั กรมดิษฐ์ คอร์ ป จากัด

29,490,199

5.66

3.3 นางสาววิภาวี กรมดิษฐ์

12,949,303

2.48

3.4 นางนิตยา กรมดิษฐ์

572,300

0.11

3.5 นางสาววิชยา กรมดิษฐ์

170,162

0.03

2.3 นางสาวอรวรรณ เตชากูล
3

กลุ่มกรมดิษฐ์

4

นายพงษ์ชยั จงไพศาลศิลป์

16,159,500

3.10

5

นายบัณฑิต ตุงคะเศรณี

14,372,000

2.76

6

นางนาธฤดี ศรี ประจิตติชยั

7,800,000

1.50

7

นางสาวจิตติมา จารุ ภราดา

7,786,000

1.49

8

นายสุ พฒั น์ ค้าผล

6,700,000

1.28

9

นายสุ เชาว์ ตันติพฒั น์

6,300,000

1.21

10

นายพลกิจ อนันต์รัตนวิมล

4,500,000

0.86

อื่น ๆ

158,951,224

30.48

รวม

521,462,375

100.00

หมายเหตุ:
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ATP30-W1 จานวน 26.5 ล้านบาท โดยจัดสรรเป็ นหุ ้น
สามัญใหม่ จานวน 26.5 ล้านหุ ้น ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ในวันที่ 8 มกราคม 2561 ทา
ให้มีหุน้ สามัญ 521.46 หุน้ และชาระเต็มมูลค่าแล้ว 130.37 บาท

ส่ วนที่ 2 - 2

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
7.3 การออกหลักทรัพย์อนื่
บริ ษทั ฯ มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ ได้แก่ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่
1 (ATP30-W1) โดยกาหนดระยะเวลาการใช้สิท ธิ สาหรั บผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้ 4 ครั้งได้แก่วนั ที่ 29 ธันวาคม 2560 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 วันที่ 28 ธันวาคม 2561
และวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ซึ่ งเป็ นวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ของ ATP30-W1 มีผถู้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ ใช้สิทธิ แปลงสภาพ ATP30-W1 จานวน 26,462,571 หน่วย เพื่อซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
ในราคาหุน้ ละ 0.85 บาท โดยบริ ษทั ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้ น รวมเป็ นเงิน 22.49 ล้านบาท
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในแต่ละปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ที่
เหลื อหลังจากหักภาษี และสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย
โดยทางบริ ษทั ฯ คานึงถึงความจาเป็ นและเหมาะสมของปั จจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปั นผลนั้นจะไม่
มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ
ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ที่อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจะต้องนาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
ขออนุม ตั ิ อนึ่ ง คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ มีอ านาจในการพิจ ารณาจ่า ยเงิน ปั น ผลระหว่า งกาลได้ หาก
เห็น สมควรว่า มีค วามเหมาะสมและไม่ก ระทบต่อ การดาเนิ น งานของบริ ษ ทั ฯ ทั้ง นี้ จ ะต้องรายงานให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบในการประชุม ทุกคราว
(หน่วย: บาท)
ปี
2558
2559
2560
0.040
0.044
0.053
อัตรากาไรสุ ทธิต่อหุ้น
0.022
0.045
0.030
อัตราเงินปั นผลต่ อหุ้น
9,680,000
19,681,201
15,643,871
มูลค่ าเงินปันผลทีจ่ ่ าย
ร้อยละ 89.92
ร้อยละ 94.79
ร้อยละ 62.96
อัตราการจ่ ายเงินปันผลต่ อกาไรสุ ทธิ
หมายเหตุ : อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ คานวณจากกาไรสุทธิหกั หลังสารองตามกฎหมาย หารรายได้รวม

ส่ วนที่ 2 - 3

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

8.

โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

ทีป่ รึกษา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(ฝ่ ายปฎิบัติการ)
Z

ผู้จดั การฝ่ าย
ซ่ อมบารุง

ผู้จดั การฝ่ าย
ปฎิบัตกิ าร

ผู้จดั การฝ่ าย
ความ
ปลอดภัย

เลขานุการบริษัท

ผู้จดั การฝ่ าย
ประกัน
คุณภาพ

ผู้จดั การฝ่ าย
บุคคลและ
ธุรการ

ผู้จดั การฝ่ าย
บัญชี

ผู้จดั การฝ่ าย
การเงินและ
ควบคุม

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการบริ หาร และ
คณะผูบ้ ริ หารทั้งหมด 9 ท่าน และมีบุคลากรของบริ ษทั รวมทั้งสิ้ น 282 ท่าน

ส่ วนที่ 2 - 4

ผู้จดั การฝ่ าย
การตลาด

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 ท่าน
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
วันที่เริ่ ม

เข้าร่ วม

สัดส่ วน

ดารงตาแหน่ง ประชุม

(ร้อยละ)

นายชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ

31 ต.ค. 2548

5/5

100

นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์

รองประธานกรรมการ

31 ต.ค. 2548

5/5

100

นายปิ ยะ เตชากูล

กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ

31 ต.ค. 2548

5/5

100

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

กรรมการ

31 เม.ย. 2556

5/5

100

นางสุ วรรณี คามั่น

ประธานกรรมการตรวจสอบ /

30 เม.ย. 2556

4/5

80

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 30 เม.ย. 2556

5/5

100

5/5

100

กรรมการอิสระ
ดร. สุ พจน์ เธียรวุฒิ

อิสระ
นายกาชัย บุญจิรโชติ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 30 เม.ย.2556
อิสระ

**โดยมีนางสุ กานดา พุทธรักษา ทาหน้ าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ:
ลาดับที่ 1 มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี 2560 นายชาติชาย พานิชชีวะ, นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ และดร.สุพจน์ เธี ยร
วุฒิ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการตั้งแต่วนั ที่ 3 เมษายน 2560

เรื่องทีไ่ ด้ รับการอนุมัติในปี 2560
อนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2559 และรายไตรมาสปี 2560 ที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
อนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี
2559
อนุมตั ิการออกเครื่ องมือทางการเงิน (ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิจานวน 123,750,000 หน่วย)
อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
อนุมตั ิการดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจด
ทะเบียน
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560
อนุมตั ิแบบประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน ประจาปี 2559

ส่ วนที่ 2 - 5

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
อนุมตั ิแบบประเมินตนเองและหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะและ
รายบุคคล รวมทั้งอนุกรรมการ
อนุมตั ิแผนธุ รกิจและการกาหนดทิศทางดาเนินธุ รกิจ ประจาปี 2561
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั คือ นายชาติชาย พานิชชีวะ นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ และนายปิ ยะ
เตชากูล และประทับตราสาคัญของบริ ษทั ตามข้อบังคับของบริ ษทั จานวนชื่ อหรื อกรรมการที่จะลงชื่ อเป็ น
สาคัญผูกพันบริ ษทั ได้น้ นั ให้กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ฯ
-



คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ
จานวน 3 ท่าน
ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

วันที่เริ่ ม

เข้าร่ วม

สัดส่ วน

ดารงตาแหน่ง ประชุม (ร้อยละ)
30 เม.ย. 2556

4/4

100

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

30 เม.ย.2556

4/4

100

นายกาชัย บุญจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

30 เม.ย. 2556

4/4

100

นางสุ วรรณี คามั่น

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
อิสระ

ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ

หมายเหตุ :
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ นางสุวรรณี คามัน่
ซึ่งจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถิติศาสตร์บณ
ั ฑิต แผนกวิชาสถิติ คณะพาณิ ชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์การทางานที่ผา่ นมา โดยมีรายละเอียดที่สาคัญได้แก่ ปี 2551 ถึงปี 2557 ดารง
ตาแหน่งรองเลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ปี 2557 – 25560 ดารงตาแหน่ง
เลขาธิการมูลนิธิพฒั นาไท และปี 2560 ถึงปั จจุบนั ดารงตาแหน่งกรรมมูลนิธิพฒั นาไท สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
วันที่เริ่ ม
เข้าร่ วม สัดส่ วน
ดารงตาแหน่ง ประชุม (ร้อยละ)

ดร. สุ พจน์ เธียรวุฒิ

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง 30 เม.ย. 2557

4/4

100

นายปิ ยะ เตชากูล

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

30 เม.ย. 2557

4/4

100

นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

30 เม.ย. 2557

4/4

100

ส่ วนที่ 2 - 6

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ
จานวน 3 ท่าน
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
วันที่เริ่ ม
เข้าร่ วม สัดส่ วน
ดารงตาแหน่ง
นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ

ประชุม (ร้อยละ)

31 ต.ค. 2548

4/4

100

นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์

รองประธานกรรมการที่ปรึ กษา

31 ต.ค. 2548

4/4

100

นายปิ ยะ เตชากูล

กรรมการผูจ้ ดั การ

31 ต.ค. 2548

4/4

100



คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ( Nomination and Remuneration Committee) ณ วันที่
26 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
วันที่เริ่ ม
เข้าร่ วม สัดส่ วน
ดารงตาแหน่ง

นายกาชัย บุญจิรโชติ

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด

ประชุม (ร้อยละ)

26 ก.พ. 2561

-

-

26 ก.พ. 2561

-

-

26 ก.พ. 2561

-

-

ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ

กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

นายชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริ ษทั

8.2 คณะผู้บริหาร (Management Team) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารจานวน 9 ท่าน
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
นายปิ ยะ เตชากูล

กรรมการผูจ้ ดั การ

นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ (ปฏิบตั ิการ) / รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล
และธุรการ

นางสาวพรรณี คูหาวัลย์

ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชี

ส่ วนที่ 2 - 7

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
นางสาวโชติกา วีระศิลป์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและควบคุม

นายธเนษฐ์ ศักดิ์ แสนวันดี

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายปฏิบตั ิการ

นายวินัย พุ่มพิศ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ

นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายซ่อมบารุ ง

นางสุ กานดา พุทธรักษา

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ / รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายความปลอดภัย
หมายเหตุ :
นางสาวปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ โดยมีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560
-

นายสมจิตต์ เป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ โดยมีผลตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

8.3 เลขานุการบริษัท : การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/ 2559 ณ วันที่ 3 สิ งหาคม 2559
มีมติแต่งตั้ง นางสุ กานดา พุทธรักษา ทาหน้าที่ “เลขานุการบริ ษทั ” และ “เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ”
ประวัติการศึกษา

ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุ นนั ทา

การอบรมเลขานุการบริ ษทั

Basic Company Secretary Training, Jun. 20-22, 2016

การเข้าประชุมปี 2560

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5/5

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุ มคณะกรรมการ รายงานการประชุ มคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของ
บริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้

ส่ วนที่ 2 - 8

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ย ที่รายงานโดยกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร
จัดส่ งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น และบริ ษทั ต้องจัดให้มีระบบ
การรักษาเอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี นับแต่วนั ที่มีการจัดทาเอกสาร
หรื อข้อมูลดังกล่าว
4) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้ง
ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการตลอดจนมติผถู้ ือหุ ้น
โดย
1) การตัดสิ นใจต้องกระทาบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุ จริ ตว่าเพียงพอ
2) การตัดสิ นใจได้กระทาไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสี ย ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมในเรื่ องที่ตดั สิ นใจนั้น
3) กระทาการโดยสุ จริ ตเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสาคัญ
4) กระท าการที่ มี จุ ด มุ่ ง หมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่ ก ระท าการอัน เป็ นการขัด หรื อ แย้ง กับ
ประโยชน์ของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
5) ไม่หาประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ที่ล่วงรู ้มา เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
หรื อใช้ทรัพย์สินหรื อโอกาสทางธุ รกิจของบริ ษทั ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์หรื อหลักปฏิบตั ิ
ทัว่ ไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
6) ไม่เข้าทาข้อตกลงหรื อสัญญาใดๆ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
กับบริ ษทั หรื อพนักงาน หรื อลูกค้าของบริ ษทั ทั้งยังเป็ นการขัดต่อการปฏิบตั ิต่องานในหน้าที่ของตน
2)
3)

กรณีทเี่ ลขานุการบริษัทพ้ นจากตาแหน่ งหรือไม่ อาจปฏิบัติหน้ าทีไ่ ด้
แนวทางการปฏิบตั ิในกรณี ที่เลขานุการบริ ษทั พ้นจากตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ กาหนดไว้
ดังต่อไปนี้
1) ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั คนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่เลขานุการบริ ษทั คน
เดิมพ้นจากตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
2) ให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบตั ิหน้าที่แทนในช่วงเวลา
ที่เลขานุการบริ ษทั พ้นจากตาแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
3) ประธานกรรมการแจ้งชื่ อเลขานุ การบริ ษทั ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน
14 วัน นับแต่วนั ที่จดั ให้มีผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งดังกล่าว

ส่ วนที่ 2 - 9

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
4)

ดาเนินการแจ้งให้สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตาม ข้อ
1. และ 2.
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ
เบีย้ ประชุ ม
ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2560 เมื่ อวันที่ 3 เมษายน 2560 กาหนดค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริ ษทั โดยกาหนดการจ่ายเบี้ยประชุมตามตาแหน่ง ดังนี้
ค่ าเบีย้ ประชุ มต่ อครั้ง

ค่ าเบีย้ ประชุ มต่ อครั้ง

ภายหลังที่ประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น

ภายหลังที่ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น

ประจาปี 2559 วันที่ 4 เม.ย. 2559

ประจาปี 2560 วันที่ 3 เม.ย. 2560

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

ตาแหน่ ง

ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

ตาแหน่ง

กรรมการ

(หน่วย : บาท)
กรรมการ
รวม

บริ ษทั

ตรวจสอบ

นายชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ

60,000

-

60,000

นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์

รองประธานกรรมการ / ที่ปรึ กษา

48,000

-

48,000

ส่ วนที่ 2 - 10

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
นายปิ ยะ เตชากูล

กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ

40,000

-

40,000

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

กรรมการ

40,000

-

40,000

นางสุ วรรณี คามั่น

ประธานกรรมการตรวจสอบ /

30,000

60,000

90,000

กรรมการอิสระ
นายกาชัย บุญจิรโชติ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

40,000

40,000

80,000

ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

40,000

40,000

80,000

โบนัสกรรมการ
(2) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2560 ค่ าตอบแทนผู้บริหารดังนี้
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2558
จานวน

ปี 2559

บาท

จานวน

คน

ปี 2560

บาท

คน

จานวน

บาท

คน

เงินเดือน เบี้ยเลี้ยงและโบนัส

7

6,857,225

7

9,834,027

9

11,570,990

ประกันสังคม

7

51,000

7

58,500

9

65,250

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

7

88,433

7

129,505

9

173,091

รวม

7

6,996,668

7

10,022,032

9

11,809,331

8.5 จานวนบุคลากรทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มี พนักงานทั้งหมด 291 คน โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จ่าย
ผลตอบแทนให้แก่พนักงานจานวนทั้งสิ้ น 78.14 ล้านบาท ซึ่ งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงิ น
ช่วยเหลือค่าครองชี พ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน และ
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น

ส่ วนที่ 2 - 11

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
ประเภท / ฝ่ าย / แผนก
ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน
ฝ่ ายบัญชี
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายการเงินและควบคุม
ฝ่ ายประกันคุณภาพและความปลอดภัย
ฝ่ ายการตลาด
ฝ่ ายซ่อมบารุ ง
ฝ่ ายปฏิบตั ิการอมตะจังหวัดชลบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
นักขับ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการมาบตาพุด จังหวัดระยอง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
นักขับ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการบางพระ จังหวัดชลบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
นักขับ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการปราจีนบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
นักขับ
รวม

ปี 2558
7

จานวนคน
ปี 2559
7

ปี 2560
9

4
6
1
12

4
5
1
11

4
4
1
3
2
13

8
53

9
64

8
81

5
52

8
82

9
97

4
32

3
33

3
44

184

227

1
12
291

ค่ าตอบแทนพนักงาน
ในปี 2558 ถึงปี 2560 บริ ษทั ฯ มีค่าตอบแทนบุคลากรทั้งหมด ดังนี้
ค่ าตอบแทนบุคลากร

ปี 2558

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

47,100

ปี 2559
62,515

(หน่วย : พันบาท)
ปี 2560
78,136

หมายเหตุ : บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ซึ่งบริ หารโดย บลจ.กสิ กรไทย

ส่ วนที่ 2 - 12

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
ข้ อพิพาทด้ านแรงงานทีส่ าคัญใน 3 ปี ทีผ่ ่านมา
- ไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานที่สาคัญ
นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัท
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการเสริ มสร้างความรู ้และพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนานักขับ
(Driver) ซึ่งเป็ นบุคลากรส่ วนใหญ่บริ ษทั ฯ และเป็ นผูท้ ี่สัมผัสกับลูกค้าโดยตรง ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมุ่งเน้น
พัฒนาด้านการขับขี่ (Technical Skill) และศักยภาพทางด้านจิตใจและการบริ การ (Soft Skill) ควบคู่กนั ไป
เพื่อส่ งมอบคุณภาพในการบริ การสู่ ลูกค้า ในปี 2560 บริ ษทั จัดให้มีการอบรม ดังนี้
วันทีจ่ ัด
อบรม

รายการฝึ กอบรม

จานวนชั่วโมงการอบรม

จานวนพนักงาน ที่เข้ า
รับการอบรม (คน)

26 ก.พ.

การขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ

8

36

18 มิ.ย.

การขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ

8

25

28 ส.ค.

ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ ISO 39001 : 2012

2

3

27 ส.ค.

การขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ

8

32

11 ก.ย.

ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ ISO 39001 : 2012

2

26

14 ต.ค.

ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ ISO 39001 : 2012

2

14

22 ต.ค.

การขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ

8

41

22 พ.ย.

ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ ISO 39001 : 2012

2

24

02 ธ.ค.

การขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ

8

36

12 ธ.ค.

ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ ISO 39001 : 2012

8

9

ส่ วนที่ 2 - 13

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
กิจกรรม อบรมการขับรถเชิงป้องกันเชิ งอุบัติเหตุ

นอกจากการดาเนินงานตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวล้อมในการทางานตามที่
กฎหมายกาหนด บริ ษทั มีการดาเนินการเรื่ องอื่นๆ ดังนี้
กาหนดกฎ ระเบียบ ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ เพื่อลดความเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น การ
ตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่ างกายนักขับก่อนการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการตรวจสอบ
รถก่อนการให้บริ การ
ดาเนินการจัดฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานให้กบั
พนักงานใหม่
รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ขอ้ มูล จัดทารายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเกิดอุบตั ิเหตุขณะ
ให้บริ การ โดยในปี 2560 เกิดอุบตั ิเหตุขณะให้บริ การจานวน 53 ครั้ง ซึ่ งไม่พบอุบตั ิเหตุร้ายแรง
กิจกรรม ตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่ างการนักขับก่อนการปฏิบัติงาน

ส่ วนที่ 2 - 14

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

กิจกรรม การตรวจสอบรถก่ อนการปฏิบัติงาน

ในปี 2560 บริ ษทั ได้ผา่ นการรับรองระบบมาตรฐาน ISO39001 : 2012 (ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน Road Traffic Safety Management System: RTSMS) เข้ามาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพโครงสร้าง
การปฎิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ เพื่อส่ งมอบบริ การที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพอย่างยัง่
กิจกรรม ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผลการรับรองมาตรฐาน ISO 39001 :2012

ส่ วนที่ 2 - 15

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ISO39001:2012 Certified

ส่ วนที่ 2 - 16

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้จดั งานมอบรางวัล “รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย 12ยิม้ ” ให้กบั นัก
ขับของบริ ษทั ฯ ที่ผลงานดีเด่นจานวน 18 ท่าน โดยมี รศ.กิตติมศักดิ์ ดร.บุญชนะ วิชยั กุล จาก สมาคมส่ งเสริ ม
ความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน (ประเทศไทย) คณะผูบ้ ริ หารและพนักงานเข้าร่ วมแสดงความยินดี ณ
โรงแรมโกลเด้น ซิ ต้ ี จ.ระยอง
กิจกรรม มอบโบนัสทองโครงการรักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย 12 ยิม้

ส่ วนที่ 2 - 17

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
วันที่ 25 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้จดั กิจกรรม “งานเกษียณอายุของนักขับ” ซึ่ งปี นี้มีนกั ขับเกษียณอายุ 2 คน
กิจกรรม มอบประกาศเกียรติคุณแต่ พนักงานเกษียณอายุประจาปี 2560

ส่ วนที่ 2 - 18

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

9.

การกากับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
การกากับดูแลการปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่
ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบตั ิของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน ซึ่ งคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน นามายึดถื อ
ปฏิบตั ิตามอย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้บริ ษทั ได้รับการประเมินผลด้านการรายงานบรรษัทภิบาลที่ดี ในปี 2560 อยู่
ในระดับ “ดี”
ผลการประเมิน: บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม
ปี 2559
66%
ปี 2560
75%
คณะกรรมการบริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่าการยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล จริ ยธรรม คุณธรรมในการดาเนิ นธุ รกิ จ
จะช่วยเสริ มสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั กิจการในระยะยาว และมีการติดตามการปรับปรุ งและพัฒนาการกากับดูแล
กิจการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริ ษทั ได้ดาเนินการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
หมวดที่ 1 : สิ ทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญและเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่กระทา
การใดๆ อันเป็ นการละเมิดสิ ทธิ หรื อการริ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งได้อานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้นใน
การใช้สิทธิ ต่างๆ และได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิที่ผถู ้ ือหุ น้ ควรได้รับ ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าการดาเนิ นงานของกิจการอย่างสม่าเสมอ โดย
การแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบโดยตรงหรื อผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้
กาหนดให้มีการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นประจาทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นรอบปี บัญชี ของ
บริ ษ ทั ฯ และหากมี ค วามจาเป็ นเร่ งด่ วนที่ จะต้องพิจารณาวาระพิ เศษที่ อาจเป็ นเรื่ องที่ ก ระทบ หรื อ
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งจาเป็ นต้องได้รับการอนุ มตั ิจากผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั
สามารถเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้เป็ นกรณี ไป
3. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้น
3.1 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
เผยแพร่ ขอ้ มูลหนังสื อเชิญประชุมระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
หนังสื อมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วย แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (สาหรับผูถ้ ือหุ ้น

ส่ วนที่ 2 - 19

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
ต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) ตามที่กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด
หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งข้อมูลพร้อมระบุเงื่อนไขและวิธีการ
ลงทะเบียน ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระผ่านทางเว็บไซด์ (www.atp30.com) ล่วงหน้า
ก่อนการประชุม 30 วันก่อนที่จะจัดส่ งเอกสารดังกล่าวให้ผถู้ ือหุน้
จัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี โดยระบุวนั เวลา และสถานที่จดั ประชุมชัดเจน
พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผลความเห็นของ
คณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมา รายงานประจาปี หนังสื อมอบฉันทะ พร้อมระบุ
วิธีการมอบฉันทะอย่างชัดเจน และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ โดยบริ ษทั ฯ ทาการจัดส่ ง
ให้ผถู ้ ือหุ น้ ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับข้อมูลข่าวสารซึ่ งนามาใช้ตดั สิ นใจในการลงมติที่
เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และมีโอกาสศึกษาวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมทั้ง
ประกาศลงหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเป็ นการบอกกล่าว
การเรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการล่วงหน้า เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ เตรี ยมตัวมาร่ วมประชุม
ในกรณี ที่เพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบ โดยจะปฏิบตั ิในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน
เพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของ บริ ษทั ฯ เท่านั้น และจะส่ งหนังสื อนัดประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7
วัน ก่อนวันประชุม รวมทั้งเผยแพร่ ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ล่วงหน้าไว้ใน
เว็บไซต์ (www.atp30.com) ก่อนจัดส่ งเอกสาร
3.2 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
อานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกันทั้งผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่และผูถ้ ือหุ น้
รายย่อยโดยเฉพาะ นักลงทุน สถาบัน และมีการจัดเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับและให้ขอ้ มูลในการตรวจ
เอกสาร และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมอย่างเพียงพอ โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถ
ลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชัว่ โมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้วก็ยงั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือ
หุ น้ ที่ประสงค์จะเข้าร่ วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมได้โดยไม่เสี ยสิ ทธิ
จัดให้มีสถานที่จดั การประชุ มที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่ วมประชุม และมีขนาดเพียงพอ
รองรับจานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครหรื อจังหวัดใกล้เคียง และมีแผนรองรับกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิ น ณ วันประชุม เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจและรักษาความปลอดภัยให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นทุกราย
นาระบบบาร์ โค้ด (Bar Code) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อความถูกต้อง สะดวก
และรวดเร็ ว
บริ ษทั ฯ ไม่กระทาการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุ น้ ผู ้
ถือหุ น้ ทุกคนย่อมมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นตลอดระยะเวลาการประชุม
ก่อนเริ่ มการประชุมทุกครั้งประธานที่ประชุมจะเป็ นผูช้ ้ ีแจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ทั้งหมด อาทิ การเปิ ดประชุม และการออกเสี ยงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสี ยงของผู ้
ถือหุ น้ ที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริ ษทั

ส่ วนที่ 2 - 20

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
-

-

3.3
-

-
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บริ ษทั ฯ จะระบุการมีส่วนได้ส่วนเสี ยของกรรมการไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุมฯ และในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดย
กรรมการท่านที่มีส่วนได้เสี ยนั้นจะไม่เข้าร่ วมประชุมในวาระนั้นๆ
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ อาสาทาหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสี ยง รวมทั้ง
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสี ยง
สนับสนุนให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มสามารถใช้สิทธิ ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการ
ซักถามแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ และออกเสี ยงร่ วมกันตัดสิ นใจในเรื่ องที่สาคัญต่างๆ
ที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เช่น การแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการอิสระ การอนุมตั ิผสู้ อบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลด
ทุนหรื อเพิ่มทุน การกาหนด หรื อการแก้ไขข้อบังคับบริ คณห์สนธิ และการอนุมตั ิรายการพิเศษ
เป็ นต้น
ต้องให้มีแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการ
จัดประชุมให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน โปร่ งใส และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้น
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ หลังวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยมติที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสี ยงในวันทาการถัดไป
จากวันประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น โดยแจ้ง เป็ นจดหมายข่ าวไปยัง ตลาดหลักทรั พ ย์ฯ ผ่า นระบบ
Electronic Listed Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย (ตลท.) และเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ (www.atp30.com)
บริ ษ ัท ฯ ได้จดั รายงานการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้ นแจ้ง ต่ อตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย
(ตลท.) ภายใน 14 วันหลังวันประชุ มตามข้อกาหนดของ ตลท. และเผยแพร่ บนั ทึกรายละเอียด
การประชุ มฯ อย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย บันทึกรายงานการประชุ มฯ การออกเสี ยง
และข้อซักถามของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละวาระอย่างละเอียดบนเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ (www.atp30.com)
นาข้อเสนอแนะและความคิ ดเห็ นที่ ได้รับจากผูถ้ ื อหุ ้นในการประเมิ นคุ ณภาพการจัดประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ มาพิจารณา และหาแนวทางการปรับปรุ ง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ น้ ต่อไป

แนวทางการปฏิบัติเกีย่ วกับการรายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ ได้ระบุการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ มฯ และในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้ง
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มทราบก่อนการพิจารณาวาระโดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยนั้นจะไม่ร่วมประชุ ม
และงดออกเสี ยงในวาระนั้นๆ
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย โดยไม่คานึงถึง เพศ อายุ สี ผวิ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความ
เชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรื อความพิการ
บริ ษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิในการกากับดูแลเพื่อปกป้ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ื อหุ ้นอย่างเท่าเทียมกันและ
เป็ นธรรม สร้ างความมัน่ ใจในการลงทุ นกับบริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นใช้สิทธิ เสนอระเบี ยบวาระการ
ประชุ ม และเสนอชื่ อผูท้ รงคุ ณวุฒิ เพื่อเข้ารับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 30 วัน ก่อนงาน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ และเผยแพร่ หลักเกณฑ์การใช้สิทธิ ดงั กล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
1. ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ มอบฉันทะให้ผอู้ ื่นมาประชุม และลงมติแทนผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ได้รับเอกสารและ
คาแนะนาในการมอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณี ที่ผถู ้ ื อหุ ้นไม่สามารถเข้า
ร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วยตนเองได้ เพื่อสนับสนุ นให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงมติในแต่ละ
วาระได้เอง เมื่อยื่นหนังสื อมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุ มแล้วย่อมมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มและลง
มติเช่นเดี ยวกับผูถ้ ือหุ ้นทุกประการ ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ มาประชุ ม
และลงมติแทนก็ได้ ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ได้รับประวัติและข้อมูลการทางานของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่
ครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา
บริ ษทั ฯ จะจัดส่ งหนังสื อมอบอานาจโดยเสนอรายชื่ อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้
พิจารณาคัดเลือกเป็ นผูร้ ับมอบอานาจในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นและลงมติในวาระต่างๆ แทน
2. กรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริ ษทั ฯ เพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งไม่ น้อยกว่า 3 วันทาการก่ อนวันประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และทางคณะกรรมการบริ ษทั ได้
พิจารณาแล้วและมีความเห็ นว่าวาระดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ื อหุ ้น ทางบริ ษทั ฯ มี
นโยบายที่จะอานวยความสะดวกในการนาเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น โดยจะดาเนิ นการ
แจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. กรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ รายใดแจ้งความประสงค์มายังบริ ษทั ฯ เพื่อขอเสนอชื่ อบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษทั ฯ โดยได้แจ้งความประสงค์ ผ่า นมายังบริ ษทั ฯ พร้ อมจัดส่ งข้อมู ลประกอบการพิ จารณาด้า น
คุณสมบัติและหนังสื อแสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญ บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะเสนอบุคคลดังกล่าวที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดเข้าดารงตาแหน่งแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ในแต่ละปี เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาลงมติต่อไป
4. ดาเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับระเบียบวาระ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุม และมีนโยบายที่
จะไม่เพิม่ ระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า
5. จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ มีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการแสดง
ความคิดเห็นและตั้งคาถามในที่ประชุม และได้ใช้สิทธิ ในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ผูถ้ ือหุ น้
สามารถออกเสี ยงในทุกวาระการประชุมผ่านบัตรลงคะแนนเสี ยงที่บริ ษทั ฯ ได้แจกให้ในวันประชุม
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6.

7.
8.

9.

กรรมการและผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อตอบคาถามในที่ประชุม รวมทั้งได้
บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถ
ตรวจสอบได้
บริ ษทั ฯ มีแนวทางในการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ โดยกาหนดในคู่มือการปฏิ บตั ิงาน
ของพนักงานในหัวข้อจริ ยธรรมและบทลงโทษทางวินยั ซึ่ งได้มีการเผยแพร่ ให้พนักงานทุกคนทราบ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายและวิธีการป้ องกันมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสาคัญอันมีผลต่อ
การลงทุน โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้ อ
หรื อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการต่อสานักงาน ก.ล.ต.
เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (ww.atp30.com) เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารสาคัญของบริ ษทั ฯ ที่มีการเปลี่ ยนแปลงรวมถึ งสารสนเทศที่บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยตามข้อกาหนด
ต่ า งๆ โดยภายหลัง จากการเปิ ดเผยต่ อ ตลท. แล้ว ได้ น าข้อ มู ล เผยแพร่ ใ นเว็บ ไซต์ ข องบริ ษ ัท ฯ
(www.atp30.com)

หมายเหตุ :
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายหรื อโครงการให้สิทธิแก่ผบู ้ ริ หารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริ ษทั เพื่อเป็ นการกากับดูแลปกป้ อง
สิ ทธิข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย (Roles of Stakeholders)
บริ ษทั ฯ เคารพสิ ทธิ ข องผูม้ ี ส่วนได้เสี ย และกาหนดเป็ นแนวปฏิ บตั ิ ไว้ในจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ
เพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจว่าสิ ท ธิ ตามกฎหมายใดๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ ผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ไม่ว่า จะเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น ลู กค้า
พนักงาน ผูบ้ ริ หาร คู่คา้ คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ รวมถึงชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนสังคมจะได้รับการ
ดูแล นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เสริ มสร้ างความร่ วมมือกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถดาเนิ น
กิจการต่อไป มีความมัน่ คง และตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย เพื่อสร้ างความสาเร็ จในระยะ
ยาว โดยบริ ษทั ฯ มีแนวทางการปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าว ดังนี้
1. แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น : บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ เป็ นตัวแทนของผูถ้ ื อหุ ้นในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่าง
โปร่ งใส มี ระบบบัญชี และการเงิ นที่ มีค วามเชื่ อถื อได้ สร้ า งความพึงพอใจสู ง สุ ดให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นโดย
คานึ งถึ งการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั ฯ ในระยะยาวและผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่ อง
โดยคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ปฏิ บตั ิหน้าที่ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจน
ตัดสิ นใจดาเนินการใดๆ ด้วยความบริ สุทธิ์ ใจและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่มผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับต่อ
บุคคลภายนอก
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2.

3.

4.

แนวทางการปฏิบัติต่อลูกค้ า: สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยการส่ งมอบบริ การที่มีคุณภาพตามความ
ต้อ งการของลู ก ค้า , มี ก ารเปิ ดเผยข้อมู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ การบริ ก ารอย่า งครบถ้ว นถู ก ต้อง ทัน ต่ อ
เหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง, การจัดให้มีช่องทางการสื่ อสารเพื่อให้ลูกค้าร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับ
คุณภาพการบริ การ ไม่กาหนดเงื่ อนไขการค้าที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า การปฏิ บตั ิตามสัญญา ข้อตกลง
หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่ งใสและเท่าเทียมกัน และให้ความสาคัญในการรักษาข้อมูลที่
เป็ นความลับของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ และไม่นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ
แนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน : พัฒนาเสริ มสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ดี รวมทั้งการ
ส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม เพื่อสร้างความมัน่ ใจ และเป็ นขวัญกาลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบตั ิงาน
กับบริ ษทั ฯ ด้วยความมัน่ คงในอาชีพโดยมีแนวปฏิบตั ิ คือ
ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงาน
การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทาด้วยความ
เสมอภาคบริ สุทธิ์ ใจ และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้ง
การกระทาหรื อการปฏิบตั ิของพนักงานนั้นๆ
ปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพื้นฐานแห่ งความยุติธรรม และให้ความสาคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอด
ความรู ้และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
บริ หารงานโดยหลี กเลี่ ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงใน
หน้าที่การงานของพนักงาน
ปฏิ บตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพและให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
มีช่องทางให้พนักงานเข้าแจ้งเรื่ องที่ ไปในทางผิดระเบียบ วินยั และกฎหมายได้
ส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าใจในเรื่ องจรรยาบรรณและบทบาท หน้าที่เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดพฤติกรรม
ที่อยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณอย่างทัว่ ถึง
ส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการกาหนดทิศทางในการทางาน รวมถึงการแก้ไขปั ญหาของ
หน่วยงานและบริ ษทั ฯ โดยรวม
แนวทางการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ งทางการค้ า และเจ้ าหนี้ : คานึงถึงความเสมอภาคและความซื่ อสัตย์ใน
การดาเนิ นธุ รกิ จ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่คา้ โดยปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและกติ กาต่างๆ อย่า ง
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5.

เคร่ งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีทางธุ รกิ จในการแข่งขันทางธุ รกิ จ บริ ษทั ฯ ยึดถื อกติกาการแข่งขันที่
เป็ นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
คู่ค้า : ไม่เรี ยกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่คา้ โดยไม่สุจริ ต และปฏิ บตั ิ
ตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่ อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิ บตั ิ
ตามเงื่อนไขได้ จะรี บแจ้งให้คู่คา้ ทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหาด้วย
หลักแห่งความสมเหตุสมผล
คู่แข่ งทางการค้ า : ประพฤติปฏิ บตั ิ ตามกรอบกติ กาของการแข่งขันที่ เป็ นธรรม และตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับ
ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม และไม่ทาลายชื่ อเสี ยงของคู่แข่งทาง
การค้า ด้วยการกล่าวหาในทางเสื่ อมเสี ยโดยปราศจากข้อมูลความจริ ง
แนวทางการปฏิบัติเจ้ าหนี้ : ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ โดยเคร่ งครัด
รายงานฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ แก่เจ้าหนี้ ดว้ ยความซื่ อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลา ให้แก่
เจ้าหนี้ อย่างสม่าเสมอและแจ้งให้เจ้าหนี้ ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิ บตั ิตามข้อผูกพันใน
สัญญา เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
แนวทางการปฏิบัติต่อชุ มชนและสิ่ งแวดล้ อม : คานึ งถึ งความปลอดภัยของสังคม สิ่ งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวติ ประชาชน รวมถึงให้ความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ต่อชน
รุ่ นหลัง ตลอดจนส่ งเสริ มการใช้พลังงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดย
บริ ษทั ฯ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความ
เสี ยหายของสังคม สิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้นอ้ ยที่สุด
ไม่กระทาการใดๆ ที่ส่งผลเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมาย
กาหนด
ส่ งเสริ มการใช้และการอนุ รักษ์พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อประโยชน์ต่อส่ วนรวมและชน
รุ่ นหลัง
ไม่ ส นับ สนุ น กิ จ กรรมใดๆ ที่ เ ป็ นภัย ต่ อ สั ง คม หรื อ ศี ล ธรรมอันงดงาม และ/ หรื อ เป็ นการ
ส่ งเสริ มอบายมุข
จัดให้มีระบบการร้องทุกข์ในเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน
ดาเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุ งแก้ไข และแจ้งผลการดาเนิ นการให้ผรู ้ ้องทุกข์ทราบ
ในเวลาอันควร
ปลูกฝั งจิตสานึ กของความรั บผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม ให้เกิ ดขึ้ นในหมู่พนักงานทุ ก
ระดับอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
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ปฏิ บ ตั ิ และให้ค วามร่ วมมื อ หรื อควบคุ ม ให้มี ก ารปฏิ บ ตั ิ อ ย่า งเคร่ ง ครั ด ตามเจตนารมณ์ ของ
กฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กากับดูแล
ให้ความสนับ สนุ นกิ จกรรมของชุ มชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิ ดการพัฒนาสังคม ชุ มชน
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็ วและมี ประสิ ทธิ ภาพต่อเหตุ การณ์ ที่มีผลกระทบต่อชุ มชน และ
สิ่ ง แวดล้อม อันเนื่ องมาจากการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ โดยให้ค วามร่ วมมื ออย่า งเต็ม ที่ ก ับ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
1.

2.

3.

บริ ษ ทั ฯ ก าหนดให้เป็ นหน้า ที่ และความรั บ ผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานทุ ก คนที่
จะต้องรับทราบ และปฏิ บตั ิตามนโยบายและข้อกาหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลักการกากับดูแลกิ จการและ
จรรยาบรรณธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ อีกทั้งผูบ้ ริ หารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่ องสาคัญ
ในการส่ งเสริ มให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชามีความรู ้ ความเข้าใจและปฏิ บตั ิตามคู่มือหลักการ
กากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
บริ ษทั ฯ จะไม่ดาเนิ นการใดๆ ที่ ผิดกฎหมายหรื อขัดกับหลักการกากับดู แลกิ จการและจรรยาบรรณ
ธุ รกิ จ หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานกระทาผิดหลักการกากับดูแลกิจการตามที่กาหนดไว้ จะ
ได้รับโทษทางวินยั อย่างเคร่ งครัด และหากมีการกระทาที่เชื่ อได้ว่าทาผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ
และข้อบังคับของภาครัฐ บริ ษทั ฯ จะส่ งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่รัฐดาเนิ นการต่อไป หากพนักงานทุกระดับ
ของบริ ษทั ฯ ประสบปั ญหาในการตัดสิ นใจหรื อปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุ รกิจที่มิได้กาหนดไว้
ในจรรยาบรรณธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ก าหนดให้ผูบ้ ริ หารทุ กระดับในองค์กรจะต้องดู แลรั บผิดชอบ และถื อเป็ นเรื่ องสาคัญที่ จะ
ดาเนิ นการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามคู่มือหลักการกากับ
ดูแลกิ จการของบริ ษทั ฯ อย่างจริ งจัง ผูท้ ี่กระทาผิดจริ ยธรรมที่ กาหนดไว้จะได้รับโทษทางวินยั อย่าง
เคร่ ง ครั ด เพื่ อให้มี การปฏิ บ ตั ิ ต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ทุ กฝ่ ายอย่างเท่าเที ยมกัน และมี ความเป็ นธรรมตาม
หลักการกากับดู แลกิ จการ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีช่องทางรั บแจ้งเบาะแส ข้อร้ องเรี ยน ข้อคิ ดเห็ น หรื อ
ข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับ ผลกระทบ หรื อ มีความเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจากการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ หรื อจากการปฏิบตั ิ
ของพนักงานของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่ อ
ถึ งการทุ จริ ต การปฏิ บตั ิ อย่างไม่ เท่า เที ย มกัน หรื อการกระทาที่ ข าดความระมัดระวังและขาดความ
รอบคอบ
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4.

ในกรณี ที่เป็ นเรื่ องสาคัญ เช่ น เป็ นเรื่ องที่ กระทบต่อชื่ อเสี ยง ภาพลักษณ์ หรื อฐานะทางการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ หรื อเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อนโยบายของบริ ษทั ฯ หรื อเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง จะส่ งเรื่ อง
ต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดาเนิ นการหาข้อเท็จจริ ง ส่ วนกรณี ที่เป็ นคาถามทัว่ ไป เช่น ราคา
หุ น้ การจ่ายเงินปั นผล หรื อข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ ไม่ถือว่าเป็ นการร้องเรี ยน แต่จะส่ งเรื่ องให้กบั
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อตอบกลับแก่ผสู ้ อบถาม

ทั้งนี้ ผูแ้ จ้งเบาะแสต้องระบุชื่อวิธีการติดต่อกลับ ไม่วา่ จะเป็ นทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรื อโทรสาร รวมทั้ง
ชื่อบุคคลหรื อเหตุการณ์ที่ร้องเรี ยน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อแสดงความบริ สุทธิ์ ใจ ไม่ได้มีเจตนาในการ
ให้ร้าย หรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่น หรื อต่อบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการตรวจสอบตามขั้นตอน
และบันทึกการสอบสวนไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยไม่เปิ ดเผยชื่ อผูแ้ จ้งเบาะแส รวมทั้งดาเนิ นการจัดเก็บ
ข้อมูลการร้ องเรี ยนเป็ นความลับ และบริ ษทั ฯ จะให้ความคุม้ ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูแ้ จ้งร้ องเรี ยน
อย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม เช่ นไม่มีการเปลี่ ยนแปลงตาแหน่ งงาน ลักษณะงาน สถานที่ที่ทางาน พักงาน
ข่มขู่ รบกวนการปฏิ บตั ิ งาน เลิ กจ้าง หรื อการกระทาอื่ นใดที่ ไม่เป็ นธรรมแก่ ผูร้ ้ องเรี ยนหรื อผูแ้ จ้งเบาะแส
ดังกล่าว
หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษ ัท ฯ มี ช่ องทางติ ดต่ อเพื่ อเผยแพร่ ข ้อ มู ล และข่ า วสารผ่า นเว็บ ไซด์ข องบริ ษ ัท ฯ โดยบริ ษ ทั ฯ มี
นโยบายที่จะให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน โปร่ งใส ทันเวลาและเท่าเทียมกันแก่นกั ลงทุน
และผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งทราบ ทั้ง ในส่ วนของข่ า วสาร ข้อ มู ล บริ ษ ัท ฯ รายงานทางการเงิ น ข้อ มู ล ที่ น าเสนอแก่
นักวิเคราะห์และนักลงทุน และข้อมูลสาคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะ
มีช่องทางการติดต่อกับนักลงทุนและช่องทางในการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ข้อมูลเผยแพร่ และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (Annual Report แบบ 56-2)
การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร:
เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (Annual Report แบบ 56-2) และในเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ (www.atp30.com)
กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้ อ ขาย หรื อโอน
หลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. มาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ งนับเป็ นอีก
มาตรการสาคัญที่จะส่ งเสริ มการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นอย่างดี โดยบริ ษทั ฯ จะจัดส่ ง
จดหมายแจ้งขอความร่ วมมือในการงดซื้ อ ขาย หรื อโอนหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
ก่อนสิ้ นงวดบัญชีในแต่ละไตรมาส
นอกจากนี้กรรมการและผูบ้ ริ หารจะต้องรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสี ยของตนต่อบริ ษทั ฯ เป็ นประจาและจะปรับปรุ งข้อมูลทุกปี โดย
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ข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริ ษทั ฯ เท่านั้น เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่ องการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการผูบ้ ริ หารและบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง
การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริ ษทั ฯ : บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยสารสนเทศที่
เป็ นข้อมูลสาคัญของบริ ษทั ฯ รวมถึงรายงานทางการเงิน และสารสนเทศอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ ตลท.
และสานักงาน ก.ล.ต. กาหนดอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่ งใส ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจ
ง่าย มีการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญ ทั้งด้านบวกและด้านลบ และผ่านการพิจารณากลัน่ กรอง
ตามขั้นตอนที่กาหนดเพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
ตามที่กาหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ โดยมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 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 นิตยสาร และโทรทัศน์
การให้ขอ้ มูลต่อผูถ้ ือหุ ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ที่มาเยีย่ มชมกิจการ และพบปะกับผูบ้ ริ หาร
การจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ผ่านทางไปรษณี ย ์
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิ นแสดง
ควบคู่ กบั รายงานของผูส้ อบบัญชี ใ นรายงานประจาปี และมี ม าตรการป้ องกันการใช้ป ระโยชน์ จากข้อมู ล
ภายใน โดยกาหนดให้พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ต้องไม่นาข้อมูลที่เป็ นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน
ตนหรื อบุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายใน และเอกสารที่ไม่สามารถเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนาไปสู่ การ
แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง หรื อครอบครัว หรื อพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ ้น
ความลับทางการค้า หรื อกลยุทธ์ในการดาเนินธุ รกิจ เป็ นต้น พนักงานที่เปิ ดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สาคัญของ
บริ ษทั ฯ ออกสู่ บุคคลภายนอกโดยมิได้รับความเห็นชอบจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ จะได้รับพิจารณามาตรการทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ และอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย
นักลงทุนสัมพันธ์ : บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญอย่างสู งต่อการบริ หารความสัมพันธ์กบั นักลงทุน ซึ่ งจะ
มุ่งเน้นการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มุ่งมัน่ ทุ่มเท ความถูกต้อง ความเพียงพอ เชื่อถือ
ได้ และทันเวลา เพื่อให้นกั ลงทุน นักวิเคราะห์ และผูเ้ กี่ยวข้องได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่ งใส และเท่าเทียมกัน เพื่อส่ งเสริ มให้ช่องทางในการสื่ อสารกับนักลงทุนนักวิเคราะห์และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้นกั ลงทุนได้ซกั ถาม ตลอดจนรับทราบข้อมูล
สารสนเทศของบริ ษทั ฯ ผ่านหลากหลายช่องทาง มีการจัดการให้ผถู ้ ือหุ น้ รายย่อย และนักลงทุนเข้าเยีย่ มชม
กิจการ และพบปะผูบ้ ริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในการดาเนินธุ รกิจของ บริ ษทั ฯ ตลอดจนการ
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
ส่ งเสริ มความรู ้ให้แก่นกั ลงทุนในงานที่ ตลท.ซึ่ งผูท้ ี่สนใจหรื อนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังฝ่ ายนัก
ลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ โดยติดต่อผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
ที่อยู่ :
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
เลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ต. บ้านเก่า อ. พานทอง จ. ชลบุรี 20160
อีเมลล์ :

www.atp30.com

โทรศัพท์ :

038-468-788, 038-468-789

โทรสาร :

038-468-788

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริ ษ ทั มี ส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย เป้ าหมาย แผนธุ รกิ จ และงบประมาณของ
บริ ษทั ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนและงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการและความรับผิดชอบ ดังนี้
โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 3 ท่าน กรรมการที่
ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 3
ท่าน ซึ่ งเกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการเพื่อให้เกิ ดการถ่ วงดุ ลอานาจที่ ดีในการของกรรมการที่ เป็ น
ผูบ้ ริ หาร
องค์ ประกอบและคุณลักษณะของกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีจานวนสัดส่ วนของกรรมการที่เป็ นอิ สระเพียงพอ ที่จะ
สามารถตรวจสอบถ่ วงดุ ล การท างานของคณะกรรมการบริ ษ ัท และการดาเนิ นงานของฝ่ ายจัดการ ทั้ง นี้
กรรมการบริ ษทั ต้องมีความหลากหลายของทักษะประกอบด้วย ทักษะทางด้านบัญชี การเงิน ด้านธุ รกิ จ ด้าน
การจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริ หารความเสี่ ยง ด้านกฎหมาย และด้านการกากับดูแลกิจการ
ซึ่ งคณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจานวนไม่
น้อยกว่า 3 คน ซึ่ ง ปั จจุบนั จานวนกรรมการอิสระของบริ ษทั มีจานวนครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
วิธีสรรหากรรมการ
การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการที่ออกตามวาระ กระทา
โดยบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นเสนอรายชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ และตามคุ ณสมบัติที่บริ ษทั กาหนด โดยฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องจะเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ความรู ้ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติเห็นชอบแล้ว บริ ษทั
จะเสนอรายชื่ อบุ คคลดังกล่ าวเพื่อขออนุ มตั ิ เลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น โดยขอมติ ที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน รวมทั้ง
คัดเลื อกกรรมการบริ ษทั ที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องแทนตาแหน่ ง
กรรมการเฉพาะเรื่ องที่ ว่า งลงหลัง การประชุ ม สามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ประจ าปี และน าเสนอรายชื่ อต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งต่อไป
การประชุ มคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประกาศกาหนดตารางประชุ มล่วงหน้า 1 ปี ให้กรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
โดยการประชุมวาระปกติอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น
โดยมีการกาหนดวาระไว้ล่วงหน้าและมี การแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน อาทิ เรื่ องเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ เพื่อ
พิจารณา
ข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุ มกันอย่างน้อย 3 เดื อนต่อครั้ง โดยต้องมี
กรรมการเข้าร่ วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุ ม และอาจมีการประชุ มพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จาเป็ นตามแนวปฏิบตั ิปกติ บริ ษทั จะจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 3 เดือนต่อครั้ง และมีการจัดส่ งหนังสื อ
เชิ ญประชุ มให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุ มล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุ ม เว้นแต่ใน
กรณี จาเป็ นรี บด่วน เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสิ นใจอย่างถูกต้องในเรื่ องต่างๆ อย่าง
พอเพียงและสามารถจัดเวลาเข้าร่ วมประชุมได้ และเพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั ซึ่ งในการประชุ ม
ทุกคราว จะมีการกาหนดวาระการประชุมที่ชดั เจน โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการทุกคนสามารถ
อภิปราย และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิ ดเผย และมีการจดบันทึกการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ผลการ
ประชุม และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องมีความชัดเจนเพื่อใช้อา้ งอิง
ทั้งนี้ เพื่อส่ งเสริ มให้การทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั หลักเกณฑ์และรู ปแบบข้อมูลในเอกสารที่
จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อสนับสนุ นให้การประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ดาเนินไปอย่างราบรื่ น รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ ยวข้อง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุ ม ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่ วมการประชุ มคณะกรรมการอย่าง
สม่ าเสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดในรอบปี โดยมีการ
เปิ ดเผยจานวนครั้งของการประชุ มและการเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุ ดย่อยแต่ละคน
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ (แบบ 56-2)
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังมีนโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ ประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจาเป็ น เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่
อยูใ่ นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วม
คณะกรรมการได้มีการกาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการ
สามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งในปี 2560 สามารถสรุ ปการประชุมคณะกรรมการได้ ดังนี้
จานวนการจัดการ จานวนกรรมการเข้ า
การประชุ ม
ประชุ ม (ครั้ง)
ร่ วมการประชุ ม
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

5

7/7

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

4

3/3

การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

4

3/3

การประชุมคณะกรรมการบริ หาร

4

3/3

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
บริ ษทั จัดให้มีการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้กรรมการแต่ละ
ท่านประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อใช้เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานใน
หน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ว่าได้ดาเนิ นการตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียน
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บ ัติ ง านของคณะกรรมการบริ ษ ัท ให้ ส อดคล้อ งกับ นโยบายที่ ก าหนดไว้ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ผลการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในปี 2560 คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการ ที่ เสนอแนะโดยตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย มาปรั บใช้ให้ครอบคลุ มและ
สอดคล้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการทุกด้าน ดังนี้
1.
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ และรายบุคคล
1)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั
2)
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
3)
การประชุมคณะกรรมการ
4)
การทาหน้าที่ของกรรมการ
5)
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6)
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
7)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
8)
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
9)
การประชุมของคณะกรรมการ
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ผลการประเมิน: การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั คะแนนเฉลี่ย 94.41% คะแนน ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นระดับ
“ดีเยีย่ ม”
สรุ ปผลประเมิน: กรรมการมีคุณสมบัติและปฏิบตั ิหน้าที่รับผิดชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีของ
กรรมการ โดยมีขอ้ เสนอแนะให้ปรับปรุ ง ดังนี้
- เมื่ อ มี ก รรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดู แ ลให้ ฝ่ ายจัด การจัด เอกสารหรื อ จัด บรรยายสรุ ป เพื่ อ ให้
กรรมการเข้าใจธุ รกิจและการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ
- คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญอย่างเพียงพอในการประเมินประสิ ทธิ ผลของการจัดการความเสี่ ยงที่
ดาเนินการให้ ฝ่ายจัดการ
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุ ดย่ อย
2.1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) การทาหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
2) การปฏิ บตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีก ารสอบทานให้บริ ษทั มี รายงานทางการเงิ นอย่า ง
ถูกต้องและเพียงพออย่างเหมาะสม
ผลการประเมิน: การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คะแนนเฉลี่ย 97% คะแนน ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นระดับ
“ดีเยีย่ ม”
สรุ ปผลประเมิน: กรรมการมีคุณสมบัติและปฏิบตั ิหน้าที่รับผิดชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ ดีของ
กรรมการ โดยมีขอ้ เสนอแนะให้ปรับปรุ ง ดังนี้
- กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มีเวลาศึกษาข้อมูล
2.2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้จดั ทาประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน โดยใช้แบบประเมินตนเองทั้ง
คณะตามแบบคู่มือประเมิ นคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ครอบคลุมถึงโครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ การประชุ ม การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ผลการประเมิน: การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คะแนนเฉลี่ย 72.3% คะแนน ซึ่ งถือว่าอยู่
ในระดับ “ดี”
สรุ ปผลประเมิน: กรรมการมีคุณสมบัติและปฏิบตั ิหน้าที่รับผิดชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีของ
กรรมการ โดยมีขอ้ เสนอแนะให้ปรับปรุ ง ดังนี้
กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มีเวลาศึกษาข้อมูล
จานวนของคณะกรรมการมีความเหมาะสม
จานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสม
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รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดทารายงานทางการเงิน ซึ่ งรวมถึงงบการเงิน
ของบริ ษทั และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับ
และถื อปฏิ บตั ิอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทาและดูแลให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง
บริ ษ ทั จะสนับ สนุ นให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั และผูบ้ ริ หารระดับ สู ง เข้า ร่ วมสั ม มนาหลัก สู ตรที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
ระดับ สู งขององค์ก รต่ า งๆ อยู่เสมอ โดยหลัก สู ตรที่ กรรมการบริ ษ ทั ควรเข้าร่ วมสั ม มนาอย่างน้อยจะเป็ น
หลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ซึ่ งได้แก่ หลักสู ตร Directors Certification
Program (DCP) หลักสู ตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสู ตร Audit Committee Program
(ACP) หลัก สู ตร Executive Development Program (EDP) ทั้ง นี้ เพื่ อนาความรู ้ และประสบการณ์ ม า
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริ ษทั ต่อไป
หมายเหตุ :
บริ ษทั ฯ มีการส่งเสริ มให้คณะกรรมการเข้าร่ วมการอบรมต่างๆ เช่น การอบรมด้านบัญชีการเงิน, ธุรกิจ, การ จัดการ,
การตลาด, กลยุทธ์, การบริ หารความเสี่ ยง, กฎหมาย และการกากับดูแลกิ จการ เพื่อการปฏิ บตั ิหน้าที่ คณะกรรมการ
เป็ นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และกากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนงาน

ความสั มพันธ์ กบั นักลงทุน
คณะกรรมการให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผูถ้ ื อหุ ้น นักลงทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ าย โดยข้อมูลที่เปิ ดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส ทัว่ ถึง และทันเวลา ซึ่ งรวมถึ งรายงานทาง
การเงินผลการดาเนิ นงานข้อมูลอื่นๆที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะเผยแพร่ ขอ้ มูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้น นักลงทุน และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนโดยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งจากการจัดส่ งเอกสารทางไปรษณี ย ์ สื่ อ
การเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริ ษทั
ในส่ วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บริ ษทั ยังไม่ได้จดั ตั้งหน่วยงานขึ้นมาเฉพาะ แต่
ได้มอบหมายนางสาวโชติกา วีระศิลป์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิ นและควบคุ ม เป็ นผูด้ ูแลการติดต่อสื่ อสารกับนัก
ลงทุน ผูถ้ ื อหุ ้น นักวิเคราะห์และผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-468-789 และ
อีเมมล์ www. chotiga@atp30.com ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีแผนงานที่จะจัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ข้ ึนมา
เป็ นหน่วยงานเฉพาะด้านเพื่อดูแล รับผิดชอบส่ วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคต
การกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
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บริ ษทั ฯ มีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การให้อยูใ่ นระดับที่สามารถจูง
ใจ และอยูใ่ นระดับที่เทียบเคียงกับบริ ษทั ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่ อมโยงกับผลงาน
และความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ และกรรมการผู ้จ ัด การ รวมทั้ง ผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท และ
ผลประโยชน์ที่สร้างให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น และเชื่ อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น การกาหนด
ค่าตอบแทนดังกล่าว และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอที่ประชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิต่อไป
9.2 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
โครงสร้ า งคณะกรรมการของบริ ษ ัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษ ทั (Board of Directors)
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees) คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committees) คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง (Risk Managements) และคณะผูบ้ ริ หาร (Management Teams) ( ตามที่ระบุในข้อที่ 8 เรื่ อง
โครงสร้างการจัดการ)
ทั้งนี้ ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 และที่ประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุ มตั ิกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่
1. คณะกรรมการบริ ษทั (Board of Directors)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees)
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committees)
4. คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committees) และ
5. คณะผูบ้ ริ หาร (Management Teams)
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริ หารระดับสู งสุ ด
คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
การตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการชี้ แนะทิศทางการดาเนิ นงาน ติดตามดูแลการ
ทางานของฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ความรู้ ความสามารถ โปร่ งใส ระมัดระวัง และมีความรับผิดขอบในการ
ปฎิ บตั ิหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ มีต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ื อหุ ้นโดยเป็ นอิ สระจากฝ่ าย
จัดการ
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั
1. มี คุ ณสมบัติ และไม่ มี ล ัก ษณะต้องห้ า มตาม พรบ.บริ ษ ทั มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 หรื อ กฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกาหนดของ ตลท. ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริ ษทั
2. เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั
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3. มีภาวะผูน้ า วิสัย ทัศ น์ และมี ความอิส ระในการตัดสิ นใจ เพื่ อประโยชน์สู งสุ ดของบริ ษ ทั และผูถ้ ื อหุ ้น
โดยรวม
4. มีความรับผิดชอบที่จะปฏิ บตั ิหน้าที่กรรมการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิ บตั ิหน้าที่กรรมการของ
บริ ษัท ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ตลอดจนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น โดยสม่ า เสมอ (Accountability to
Shareholders) และตัดสิ นใจด้วยความระมัดระวัง (Duty of care) รักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
5. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีจริ ยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุ รกิจ
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั (Board of Directors)
(1) ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ความระมัด ระวัง ความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต และระมัด ระวัง รั ก ษา
ผลประโยชน์ของบริ ษทั และให้เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติ
ของผูถ้ ือหุน้
(2) มีหน้าที่กาหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั และกากับควบคุมดูแลให้ฝ่าย
บริ หารดาเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบายที่ กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
(3) รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยสม่าเสมอดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่
เป็ นสาระสาคัญต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนมีมาตรฐานและโปร่ งใส
(4) คณะกรรมการบริ ษทั ต้องมี ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ น
ธุ รกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริ ษทั ที่ตนเป็ นกรรมการอย่างแท้จริ ง
(5) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
(6) รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบตั ิหน้าที่ของฝ่ ายบริ หารโดยให้มีความตั้งใจและระมัดระวัง
ในการปฏิบตั ิงาน
(7) กากับดูแลให้มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นธุ รกิ จที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
กาหนดเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ สมเหตุสมผล
(8) กากับดูแลให้มีการดาเนินธุ รกิจ และปฏิบตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรม
(9) กากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารมีระบบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
(10) พิจารณาตัดสิ นในเรื่ องที่มีสาระสาคัญเช่นนโยบายและแผนธุ รกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่อานาจการ
บริ หารการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกาหนด
(11) กาหนดอานาจและระดับการอนุ มตั ิในการทาธุ รกรรม และการดาเนิ นการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของ
บริ ษทั ให้คณะหรื อบุคคลตามตามความเหมาะสมและให้เป็ นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทา
เป็ นคู่มืออานาจดาเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(12) ให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่เชื่ อถื อได้รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
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(13) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชี ประจาปี เพื่อนาเสนอต่อผู ้
ถือหุ น้ ในการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
(14) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบั รายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ไว้ในรายงานประจาปี และครอบคลุ มในเรื่ องสาคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิ บตั ิที่ ดี
สาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(15) กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
(16) คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบตั ิดว้ ยตนเองและประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม
ทั้งนี้ กาหนดให้กรรมการซึ่ งมีหรื ออาจมีความขัดแย้งในส่ วนได้เสี ย หรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริ ษทั ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
หมายเหตุ :
1. คณะกรรมการมี ก ารก าหนดนโยบายการดารงตาแหน่ ง กรรมการของบริ ษ ทั ที่ จะไปดารงตาแหน่ ง
กรรมการของบริ ษทั อื่น ต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการมี ก ารก าหนดนโยบายการดารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ษ ัท อื่ นของผูบ้ ริ ห ารระดับสู ง
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่มี บริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม
3. ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ไม่มีการจัดปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ เนื่ องจากไม่มีกรรมการใหม่ มติจากที่ประชุ ม
สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจ าปี 2560 พิ จ ารณาเลื อ กตั้ง กรรมการที่ พ ้น จากตาแหน่ ง วาระกลับ เข้า มาด ารง
ตาแหน่ง
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
ให้คณะกรรมการบริ ษ ทั มีวาระอยูใ่ นตาแหน่ งคราวละ 3 ปี กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่ งตามข้อนี้ จะเลื อกตั้ง
ให้เข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
ที่ประชุมมีมติให้ออก
ศาลมีคาสั่งให้ออก

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ
(1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
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(2) กรรมการตรวจสอบมีทกั ษะความชานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรื อมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรื อการเงิน
(3) ให้คณะกรรมการของบริ ษทั เลื อกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่ งเป็ นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(4) ให้ผจู ้ ดั การหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบโดยตาแหน่ง ในกรณี ที่
ไม่ มี ผูจ้ ดั การหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท เลื อ กบุ ค คลหนึ่ ง ท าหน้า ที่ เ ป็ น
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็ นกรรมการหรื อไม่ก็
ได้
คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระตามที่กล่าว
ข้างต้น และมีคุณสมบัติเพิม่ เติม ดังนี้
1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
2. มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษ ทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ ม
ของบริ ษทั
4. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
5. มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ ส ามารถท าหน้าที่ ใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง นี้ ต้อ งมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees)
(1) สอบทานรายงานทางการเงิ นเพื่อให้มนั่ ใจว่า มีความถู กต้องและเชื่ อถื อได้ รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชี ภายนอก และผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงาน
ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาปี
(2) สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง โยกย้า ย เลิ ก จ้า งหัว หน้า หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะ
ให้มีการสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นสิ่ งสาคัญ พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปรับปรุ งแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สาคัญและจาเป็ นเสนอคณะกรรมการบริ ษทั โดย
สอบทานร่ วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
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(3)
(4)

(5)
(6)

(7)
(8)
(9)

(10)

สอบทานการปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ หรื อข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
พิจารณาคัดเลื อก และเสนอแต่งตั้งบุ คคลซึ่ งมี ความเป็ นอิ สระเพื่อทาหน้า ที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี รวมถึ ง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ต่อคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งเข้าร่ วมประชุ ม
กับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อรายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ ใ ห้เป็ นไปตาม
กฎหมาย และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่าวให้
มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ด
ต่อบริ ษทั
สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ 4
ครั้ง
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดัง กล่ า วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมู ล อย่า งน้อ ย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิ บตั ิหน้าที่ตามกฎ
บัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้ล งทุ น ทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ร่ ว มให้ ค วามเห็ น ในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง ถอดถอน ประเมิ น ผลงานของเจ้า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน
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(11) ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผูบ้ ริ หาร
หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องมาให้ความเห็ น เข้าร่ วมประชุ มหรื อส่ งเอกสารที่ เห็ นว่าเกี่ ยวข้อง
หรื อจาเป็ น
(12) ให้มีอานาจว่าจ้างที่ปรึ กษา หรื อบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริ ษทั มาให้ความเห็นหรื อให้คาปรึ กษา
ในกรณี จาเป็ น
(13) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิ บตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ
ประเมิ น พร้ อ มทั้ง ปั ญ หาอุ ป สรรคในการปฏิ บ ัติ ง านที่ อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกปี
(14) พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(15) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ฯ มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการแต่ละคณะไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
คณะกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ ส่ งผลให้คณะกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การไม่มีอานาจ
เบ็ดเสร็ จ และมี การถ่วงดุ ลอานาจในมติ ที่สาคัญ ซึ่ งจะต้องได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) รวมทั้งกรรมการบริ ษทั ฯ ที่ จะไม่สามารถอนุ มตั ิรายการใดๆ ที่ ตนเองหรื อ
บุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองมีส่วนได้เสี ยในการทารายการนั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิ นและระบบการควบคุ มภายใน โดยปั จจุ บนั บริ ษทั ได้แต่ งตั้ง บริ ษทั พี แอนด์แอล อิ นเทอร์ นอล
ออดิท จากัด ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญจากภายนอกเป็ นผูป้ ระเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษทั รวมถึงทาหน้าที่ให้
คาปรึ กษา ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของระบบควบคุมภายใน ระบบบริ หารความเสี่ ยง การกากับดูแล
กิ จการ และต้องรายงานตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบอย่า งน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ งและจัดท าแผนการ
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
(1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งพ้น
จากตาแหน่ งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นตาแหน่ งตามวาระดังกล่าว
ข้างต้นกรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุ ณ สมบัติ ก ารเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัต รนี้ หรื อ ตามหลัก เกณฑ์ ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ง) พ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
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คณะกรรมการอิสระ
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ
- ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือ
หุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลู กจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงิ นเดื อน
ประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี
- ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย
- ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ กับ บริ ษ ัท ในลัก ษณะที่ อ าจเป็ นการขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2
ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
- ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มี นัย ผูม้ ี อานาจควบคุ ม หรื อ
หุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
- ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อ
ที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มี
นัย ผูม้ ี อานาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บ ริ ก ารทางวิชาชี พ นั้น เว้นแต่ จะได้พ น้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
- ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ และเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิ จการของ
บริ ษทั ฯ
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อไม่
เป็ นหุ น้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่ รับเงิ นเดื อนประจา หรื อถื อหุ ้นเกิ นร้ อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
ของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
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- ไม่มีลกั ษณะอื่ นใดที่ ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็ นอย่างเป็ นอิ สระเกี่ ย วกับการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง (Risk Management Committees)
องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(1) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยงประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยจานวน 1 ท่าน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็ นกรรมการอิสระ
(2) เป็ นผูม้ ีความเข้าใจในธุ รกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุ รกิจ เพื่อกาหนดนโยบายด้านการบริ หารความ
เสี่ ยงให้ครอบคลุ มทั้งองค์กร รวมทั้งกากับดูแลให้มีระบบหรื อกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
เพื่อลดผลกระทบต่อธุ รกิจของบริ ษทั อย่างเหมาะสม
(3) กาหนดให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องแต่งตั้งเลขานุ การ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดย
อาจเป็ นหัวหน้าสายงานสนับสนุ นธุ รกิจ หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเห็นสมควร ซึ่ ง
บุ คคลดัง กล่ าวต้องสนับ สนุ นและคอยช่ วยเหลื อการทาหน้า ที่ ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง
ตลอดจนการจัดเตรี ยมวาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(1) กาหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
(2) กากับดูแลและสนับสนุ นให้มีการดาเนิ นงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์
และเป้ าหมายทางธุ รกิจรวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(3) พิจารณารายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร และให้ขอ้ คิดเห็นในความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง
แนวทางการกาหนดมาตรการควบคุม หรื อบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริ หารความเสี่ ยง
องค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง
(4) รายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรให้คณะกรรมการรับทราบ และในกรณี ที่มีปัจจัย หรื อเหตุการณ์
สาคัญ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบและ
พิจารณาโดยเร็ วที่สุด
(5) ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
(6) ปฎิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่ งเมื่อพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
แล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้อีก
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การแต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee :
NRC)
คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ดา้ นบรรษัทภิบาล
2. ต้องเป็ นกรรมการบริ ษทั ที่มีความเป็ นกลาง และมีความเป็ นอิสระตามหลักการกากับและดูแลกิจการที่ดี
3. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั และ
ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ
2. กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั และจัดการประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
การสรรหา
- กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณา
ความเหมาะสมของจานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กาหนดคุณสมบัติของ
กรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
- พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษทั ที่ครบวาระ
และ/หรื อ มีตาแหน่งว่างลง และ/หรื อ แต่งตั้งเพิม่
- ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
- ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ทราบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การกาหนดค่ าตอบแทน
- จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุด
ย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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- กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นรายบุคคล โดยการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ให้พิจารณาความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในธุ รกิจที่คล้ายกัน และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
- รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผลของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และ
รายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ
- ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
- โดยฝ่ ายบริ หารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรื อนาเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
วาระการดารงตาแหน่ ง
1. กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารงสอดคล้องกับคณะกรรมการบริ ษทั (คราวละ 3
ปี )
2. กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่งต่อไปได้อีกตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าเหมาะสม
3. นอกเหนือจากการพ้นจากตาแหน่งตามข้อ 1 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะพ้นตาแหน่งเมื่อ
- ลาออก
- คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
4. คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพิ่มเติมเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์หรื อเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ที่พน้ จากตาแหน่งตามข้อ 1 หรื อ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ทดแทนตามข้อ 3 จะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนซึ่ งตนแทนเท่านั้น
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริ หาร
(1) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริ ษทั
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(2)

ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หารงาน หรื อพนักงานในระดับบริ หาร รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 3
คน ร่ วมกันเป็ นคณะกรรมการบริ หาร

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
(1) ทาหน้าที่ควบคุ มการบริ หารงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้
และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ในการดาเนินการประชุ มของคณะกรรมการ
บริ หารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่ วมประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของกรรมการบริ หารส่ วนการลงมติของ
คณะกรรมการบริ หารต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากจากที่ประชุ มและคะแนนเสี ยงดังกล่าวที่นบั ได้
อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสี ยงของคณะกรรมการบริ หารทั้งหมด
(2) พิจารณางบประมาณประจาปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
(3) พิจารณาปรับปรุ งแผนการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
(4) พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนและกาหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอานาจในคู่มืออานาจดาเนินการ
(5) พิจารณาการทาสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริ ษทั ตามอานาจในคู่มืออานาจดาเนินการ
(6) รั บ ผิ ด ชอบให้ มี ข ้อ มู ล ที่ ส าคัญ ต่ า งๆ ของบริ ษ ัท อย่า งเพี ย งพอ เพื่ อ ใช้ป ระกอบการตัด สิ น ใจของ
คณะกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้น รวมถึ งจัดทารายงานทางการเงิ นที่น่าเชื่ อถื อ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ดี
และโปร่ งใส
(7) พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริ ษทั และเสนอจ่ายปั นผลประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
การดาเนิ นธุ รกิ จใหม่ หรื อการเลิ กธุ รกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้มี ขั้นตอนให้
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านต้องรายงานเหตุ ก ารณ์ หรื อการกระท าที่ผิดปกติ หรื อการกระท าผิดกฎหมายต่ อคณะ
กรรมการบริ หารอย่างทันท่วงที และในกรณี ที่เหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสาคัญ จะต้อง
รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
(8) ดาเนิ นการใดๆเพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นการดังกล่ าวข้างต้น หรื อตามความเห็ นของคณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อตามที่ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั
(9) การเสนอต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หารในเรื่ องใดๆ ซึ่ งได้รับการลงมติ และ/หรื อ อนุ มตั ิ จากที่
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร จะต้อ งรายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท รั บ ทราบ ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งถัดไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะ
ไม่รวมถึ งอานาจ และ/หรื อ การมอบอานาจช่ วงในการอนุ มตั ิรายการใดที่ตน หรื อผูร้ ับมอบอานาจช่ วง หรื อ
บุค คลที่ อาจมี ค วามขัดแย้ง (ตามที่ นิยามไว้ใ นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุ น) มี ส่ วนได้เสี ย หรื อ
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่ นใดขัดแย้งกับบริ ษทั ซึ่ งการอนุ มตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่
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ประชุ มคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิรายการดังกล่าว ตามที่
ข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารมีวาระการดารงตาแหน่งตามการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั ซึ่ งเมื่อพ้น
จากตาแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้อีก
การสรรหากรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การแต่งตั้งมาจากการเสนอชื่ อของคณะกรรมการบริ ษทั โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีรายชื่ อ
เป็ นคณะกรรมการบริ หารอยูใ่ นขณะที่ทาการคัดเลือก และเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิแต่งตั้ง
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ (Managing Directors)
(1) ควบคุมการดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงานและบริ หารงานประจาวันของบริ ษทั
(2) ตัดสิ นในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษทั กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษทั รวมถึงการ
ควบคุมการบริ หารงานในสายงานต่างๆ
(3) เป็ นผูม้ ีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิ ติกรรมสัญญา เอกสารคาสั่ง
หนังสื อแจ้งใดๆ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
(4) มี อานาจจ้าง แต่ ง ตั้ง โยกย้ายบุ คคลตามที่ เห็ นสมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอานาจหน้า ที่ และ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ
ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
(5) มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
(6) พิจารณาการลงทุ นในธุ รกิ จใหม่ หรื อการเลิ กธุ รกิ จเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ
กรรมการบริ ษทั
(7) ดาเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อกรรมการบริ หาร
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่
รวมถึ งอานาจ และ/หรื อ การมอบอานาจช่ วงในการอนุ มตั ิ รายการใดที่ ตน หรื อผูร้ ั บมอบอานาจช่ วง หรื อ
บุ ค คลที่ อาจมี ค วามขัดแย้ง (ตามที่ นิยามไว้ใ นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุ น) มี ส่ วนได้เสี ย หรื อ
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่ นใดขัดแย้งกับบริ ษทั ซึ่ งการอนุ มตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุ มคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิรายการดังกล่าว ตามที่
ข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
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สรุ ปตารางอานาจอนุมัติทวั่ ไป
ตาแหน่ ง / รายละเอียดการปฎิบัติงาน
1. การจัดทางบประมาณการลงทุน
ประจาปี

คณะกรรมการบริษัท
อนุมตั ิโดย

คณะกรรมการ
บริหาร
-

กรรมการ
ผู้จัดการ
-

-

คณะกรรมการบริ ษทั

2. การอนุมตั ิเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย

วงเงินเกิน 10 ล้าน

วงเงินไม่เกิน 10

การลงทุนประจาปี ที่อยูน่ อกเหนือ

บาท ต่อโครงการ

ล้านบาท ต่อ

งบประมาณ
3. การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ประเภท
ที่ดินและอาคาร
4. การอนุมตั ิการก่อหนี้หรื อการกูย้ มื เงินที่
ผูกพันต่อบริ ษทั
5. การขอใช้งบประมาณรายจ่ายการลงทุน

โครงการ
เกินกว่า

ไม่เกิน

-

10 ล้านบาท

10 ล้านบาท

อนุมตั ิโดย

-

-

เกิน

ไม่เกิน

5 ล้านบาท

4 ล้านบาท

คณะกรรมการบริ ษทั
-

ตามงบประมาณประจาปี ได้รับอนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั

9.4 การกากับดูการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ยังไม่มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม จึงยังไม่มีกลไกใน
การกากับดูแลการดาเนิ นงานและการกาหนดนโยบายดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากอนาคตบริ ษทั มีบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วม จะนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 มี
มติกาหนดระเบียบข้อบังคับในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริ ษทั ดังนี้
(1) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิดงั นี้
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ก. ต้องรักษาความลับ และ/หรื อ ข้อมูลภายในของบริ ษทั
ข. ต้องไม่นาความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่ว่าจะ
ได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
ค. ต้องไม่ทาการซื้ อขาย โอน หรื อรั บโอน หลักทรั พย์ของบริ ษทั โดยใช้ความลับ และ/หรื อ
ข้อมูลภายในบริ ษทั และ/หรื อเข้าทานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายใน
ของบริ ษทั อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่ งอยูใ่ นหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน
ของบริ ษทั ควรหลีกเลี่ยงหรื องดการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบ
การเงิ น ต่ อ สาธารณชน และ 24 ชั่วโมงหลัง จากเปิ ดเผยงบการเงิ น หรื อ ข้อมู ล สารสนเทศที่ ส าคัญ ต่ อ
สาธารณชน โดยข้อกาหนดดังกล่ า วให้รวมความถึ งคู่สมรสและบุ ตรที่ ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะของกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และลูกจ้างของบริ ษทั ด้วย หากผูใ้ ดฝ่ าฝื นระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทาผิดร้ายแรง
(2)

(3)

กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รวมถึงผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถื อครองหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะ
ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59
บริ ษ ทั ฯ ได้มี การประกาศ “ระเบียบข้อบังคับในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้ ” ให้
ผูบ้ ริ หารและพนักงานรับทราบโดยทัว่ กัน

9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
สาหรับงบการเงินปี 2560 ของบริ ษทั ได้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น โดยนางสาวกรองแก้ว
ลิมป์ กิตติกลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั และจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริ ษทั ในงวดบัญชีปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เป็ น
จานวนเงินรวมปี ละ 750,000 บาท 1,050,000 บาทและ1,260,000 ตามลาดับ
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ข้อมูลเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ปี 2559

ปี 2560

(หน่วย : บาท)
ปี 2561

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี

450,000

750,000

750,000

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

300,000

300,000

510,000

-

-

-

750,000

1,050,000

1,260,000

ค่ าสอบบัญชี

ค่าบริ การอื่นๆ
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ : ปี 2561 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ประกอบด้วยค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและ
ค่าสอบทานรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
9.6.2 ค่าบริ การอื่น (Non Audit Fee)
- ในปี 2560 บริ ษทั ไม่มีการจ่ายค่าบริ การอื่นๆ
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
10.1 นโยบายและภาพรวมความรับผิดชอบต่ อสั งคม
นอกจากการดาเนิ นงานเพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิ จแล้ว บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการดาเนิ นธุ รกิ จ
ภายใต้กรอบความรั บผิดชอบต่อชุ มชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม เพื่อความเติ บโตอย่างยัง่ ยืนเป็ นองค์กรที่ มี
จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ แนวปฏิ บตั ิด้านการบริ หารความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามแนวทางการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนาองค์ความรู ้
นั้นมาเป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิและบริ หารจัดการองค์กรอย่างเป็ นรู ปธรรมต่อไป แนวทางปฏิ บตั ิ ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ฯ เป็ นการปฏิบตั ิเพื่อสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริ ษทั ฯ
โดยการดาเนินงานภายใต้นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ดังนี้
10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษทั ฯ กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้
10.2.1 กระบวนการจัดทารายงาน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณา
ว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
10.2.2 การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
1. บริ ษ ัท มุ่ ง มั่น ประกอบธุ ร กิ จ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และด าเนิ น งานธุ ร กิ จ อย่ า งมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ ทาความดี ต่อบุคคล กลุ่มชนชน
สังคมและสิ่ งแวดล้อม และประกอบธุ รกิ จโดยมีระบบการดาเนิ นงานที่มีมาตรฐานและมีการ
ควบคุมที่ดี
2. ไม่ให้ผลประโยชน์สิ่งใดแก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่ งงานหรื อผลประโยชน์
อื่นใด
3. ด้านการปฏิบตั ิต่อลูกค้า บริ ษทั จะปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ไม่เรี ยกร้องหรื อรับผลประโยชน์
ใดๆ ที่ ไ ม่ ช อบธรรมจากคู่ ค ้า และหากปฏิ บ ตั ิ ตามเงื่ อนไขข้อใดไม่ ไ ด้ รี บแจ้ง ให้คู่ ค ้า ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข
4. ไม่ก่อความเดื อดร้ อนให้แก่ชุมชุ ม หรื อสังคมโดยรอบบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นมลภาวะทางอากาศ
มลภาวะทางเสี ยง รวมทั้งความสะอาด
5. ปฏิบตั ิตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัย ของผูโ้ ดยสารรวมทั้งผูร้ ่ วมใช้ถนนทุกราย
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ด้านการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า บริ ษทั จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของ
การแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริ ต
10.2.3 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
บริ ษทั ฯ มีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ รัปชัน่ อย่างสิ้ นเชิ ง (Zero-Tolerance Policy) และ
ถื อปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ทั้งหมดที่เกี่ ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ รัปชั่นในประเทศไทย
บริ ษทั ฯ จะไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการให้สินบนและการคอร์ รัปชัน่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมุ่งมัน่ ที่จะ
นาระบบที่มีประสิ ทธิ ผล มาใช้ในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ รัปชัน่ ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานทุกคนของบริ ษทั ฯ ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการคอร์ รัปชัน่ การให้และรับสิ นบนแก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและเอกชน
แนวปฏิบตั ิ : บุคลากรทุกระดับของบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
6.

1)

2)

3)

4)

ปฏิบตั ิตามนโยบายการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ต การให้หรื อรับสิ นบน จรรยาบรรณธุ รกิจ รวมทั้ง
กฎ ระเบี ยบ และข้อบัง คับของบริ ษ ทั ฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ ยวข้องกับการทุ จริ ต คอร์ รัปชัน ในทุ ก
รู ปแบบ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็ นการทุจริ ต คอร์ รัปชัน การให้หรื อรับสิ นบน แก่ผทู ้ ี่มี
ส่ วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั ฯ ในเรื่ องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรื อโดยอ้อม เพื่อให้
ได้มาซึ่ งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ผูท้ ี่ ก ระท าการทุ จริ ต คอร์ รัปชัน ถื อเป็ นการกระท าผิดตามข้อบัง คับ เกี่ ย วกับ การท างานว่า ด้วยการ
บริ หารงานบุคคล สาหรับพนักงาน ซึ่ งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ที่กาหนดไว้ รวมถึงอาจ
ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมายด้วย
บริ ษทั ฯ มี แนวทางในการติ ดตามประเมิ นผลและการสอบทานมาตรการดาเนิ นงานอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดาเนินธุ รกิจ
การให้ หรื อรับของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็ นไปตาม
แนวปฏิ บ ตั ิ ที่ ดีที่ ก าหนดไว้ใ นคู่ มื อการก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดีแ ละจรรยาบรรณธุ รกิ จ รวมถึ ง
นโยบายการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ต การให้หรื อรับสิ นบน
การให้เงินบริ จาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทาในนามบริ ษทั ฯ แก่องค์กรใดๆ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็ นองค์กรที่เชื่ อถื อได้ มีใบรับรอง และต้องดาเนิ นการด้วยความ
โปร่ งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริ ษทั ฯ ที่กาหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมี
การติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่าเงินบริ จาคไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติด
สิ นบน
การให้เงินสนับสนุน ไม่วา่ จะเป็ นเงิน วัตถุหรื อทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรื อโครงการใด ต้องมีการ
ระบุชื่อบริ ษทั ฯ โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวตั ถุประสงค์ เพื่อส่ งเสริ มธุ รกิจ ภาพลักษณ์ที่
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ดี ข องบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ในกลุ่ ม และต้อ งด าเนิ น การด้ว ยความโปร่ ง ใส ผ่า นขั้น ตอนตาม
ระเบียบของบริ ษทั ฯ ที่กาหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจและการจัดซื้ อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรื อเอกชน รวมถึ ง การติดต่องานกับ
ภาครัฐหรื อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรื อเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดาเนิ นธุ รกิ จ
ของบริ ษ ทั ฯ จะต้อ งเป็ นไปด้ว ยความโปร่ ง ใส ซื่ อ สั ต ย์ และต้อ งดาเนิ น การให้ เ ป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิ และเสรี ภาพทางการเมือง
ตามกฎหมาย แต่ พึ ง ตระหนัก ที่ จ ะไม่ ด าเนิ น การ หรื อ ด าเนิ น กิ จ กรรมใดๆ รวมถึ ง การน า
ทรัพยากรใดๆ ของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อดาเนิ นการหรื อกิจกรรมทางการเมือง อันจะทาให้บริ ษทั ฯ
สู ญเสี ยความเป็ นกลางหรื อได้รับความเสี ยหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ ยวข้องและการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเมือง
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1)

2)

3)

4)

บริ ษ ัท เอที พี 30 จ ากัด (มหาชน) จะสนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม และให้ ค วามรู ้ ก ับ บุ ค ลากรทุ ก ระดับ เห็ น
ความสาคัญและมี จิตส านึ กในการต่ อต้านทุ จริ ต คอร์ รัป ชัน รวมทั้ง จัดให้มี ก ารควบคุ ม ภายในเพื่ อ
ป้ องกันการทุจริ ต คอร์ รัปชัน การให้หรื อรับสิ นบน ในทุกรู ปแบบ
แนวปฏิ บตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันนี้ ครอบคลุ มไปถึ งกระบวนการบริ หารงานบุคคล
ตั้ง แต่ ก ารสรรหาหรื อ การคัด เลื อกบุ ค ลากร การเลื่ อ นต าแหน่ ง การฝึ กอบรม การประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกาหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสาร
ทาความเข้าใจกับพนักงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนาไปใช้ปฏิ บตั ิ ในกิ จกรรมทางธุ รกิ จที่ อยู่ในความ
รับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิน้ ี
บริ ษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงาน หรื อบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรื อหลักฐานเรื่ อง
การ ทุจริ ต คอร์ รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระทา โดยใช้มาตรการ
คุ ม้ ครองผูร้ ้ องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ ให้ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ตามที่ กาหนดไว้ใน
นโยบายการรับข้อร้องเรี ยน
ผูท้ ี่ ก ระท าการทุ จริ ต คอร์ รัปชัน ถื อเป็ นการกระท าผิดตามข้อบัง คับ เกี่ ย วกับ การท างานว่า ด้วยการ
บริ หารงานบุคคล สาหรับพนักงาน ซึ่ งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ที่กาหนดไว้ รวมถึงอาจ
ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมายด้วย
10.2.4 การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
แนวการปฏิบตั ิ : ผูบ้ ริ หารและพนักงานมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน ยึดมัน่ ในหลักนิ ติ
ธรรม และประพฤติปฏิบตั ิหน้าที่ของตนภายใต้หลัก การการเคารพในศักดิ์ ศรี ความ
เป็ นมนุษย์ สิ ทธิ และเสรี ภาพ และปฏิบตั ิต่อทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน
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1)

บริ ษทั ฯ ตระหนักต่อการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานที่มนุ ษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาค
กันเพื่อการดารงชี วิตอยู่ได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี โดยจะไม่มีบุคคลใดได้รับการปฏิ บตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม หรื อ
เลือกปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะเป็ นการเลือกปฏิบตั ิเนื่ องจากเชื้ อชาติ เผ่าพันธุ์ สี ผิว ต้นตระกูล ต้นกาเนิ ดของชาติ
หรื อสังคม ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ลักษณะ หรื อรู ปลักษณ์ทางกายภาพ ภาษา ความเห็นทาง
การเมือง ทรัพย์สิน หรื อสถานะอื่นใด
2) ผูบ้ ริ หารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงส่ งเสริ มสิ ทธิ ตามระเบียบสังคมและระเบียบ
สากลในทุกๆ ที่ที่บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในกลุ่มดาเนินธุ รกิจ และเพื่อให้มนั่ ใจว่าการดาเนิ นธุ รกิจดังกล่าว
มิ ไ ด้มี ส่ ว นร่ วมกระท า หรื องดเว้นการกระท าอันเป็ นการละเมิ ดสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนด้ว ย ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานจึงควรให้ความสาคัญกับการร่ วมธุ รกิจกับลูกค้าหรื อคู่คา้ ที่เคารพหลักการดังกล่าวด้วย
3) ให้ความสาคัญกับสิ ทธิ ที่เท่าเทียมกันของสตรี โดยให้ความสาคัญและเคารพเสรี ภาพในเรื่ อง สัญชาติ
สถานภาพทางสังคม สุ ขภาพ การศึกษา สิ ทธิ ในการทางาน ชนชั้นทางสังคม ลักษณะ เชื้ อชาติ วิถีทาง
เพศ เป็ นต้น
4) มุ่งมัน่ และรักษาไว้ซ่ ึ งสภาพการทางานที่เป็ นธรรมและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการดาเนิ นธุ รกิ จและด้าน
อื่นๆ ที่เป็ นไปตามสิ ทธิ มนุษยชน อาทิ การไม่ใช้แรงงานเด็ก หรื อเรื่ องอื่นๆ ที่แสดงถึงการไม่เคารพต่อ
หลักสิ ทธิ มนุ ษย์ชน หรื อไม่ปฏิบตั ิตนอยู่บนมาตรฐานสากลเกี่ ยวกับหลักการด้านสิ ทธิ มนุ ษย์ชน สิ ทธิ
เสรี ภาพ และความเสมอภาค
10.2.5 การปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิ บตั ิต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริ หารงานโดยไม่มีความลาเอียง สนับสนุ นในการ
สร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน รวมทั้งส่ งเสริ มให้พนักงาน
มีความเข้าใจในเรื่ องจรรยาบรรณ ที่พนักงานต้องพึงปฏิบตั ิ จัดสวัสดิ การให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามผล
การทางานอย่างเป็ นธรรม
10.2.6 ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
1. บริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมในเรื่ องของสิ นค้าและบริ การ โดยไม่เลื อกปฏิ บตั ิ และไม่
เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู ้ มาเนื่ องจากการดาเนิ นธุ รกิจ อันเป็ นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึง
สงวนไว้ไม่เปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
2. บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็ นธรรม หากปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรื อ
เงื่อนไขไม่ได้ ต้องรี บแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่ วมกัน
10.2.7 การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งได้ตระหนักดีวา่ การให้บริ การด้วยรถโดยสาร
ขนาดใหญ่จะมีการใช้เชื้ อเพลิงและการปล่อยมลภาวะ รวมไปถึงอาจมีของเสี ยจากกระบวนการซ่ อมบารุ งรถ
โดยสาร อาทิ น้ ามันเครื่ อง อะไหล่เก่า เป็ นต้น ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่อาจเกิ ดขึ้นจากการ
ดาเนินการ บริ ษทั จึงได้ดาเนินการบริ หารจัดการด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
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1.

การลดมลภาวะทางอากาศที่เกิ ดจากการเผาผลาญของเครื่ องยนต์รถโดยสาร ด้วยการเลื อกใช้
เครื่ องยนต์ใหม่ และมีการบารุ งรักษาตามคู่มือที่ถูกต้อง
2. เลือกใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้มาตรฐาน ไม่มีสารตะกัว่ ซึ่ งจะส่ งผลชั้นบรรยากาศ
3. ไม่ดดั แปลงหรื อกระทาการใดๆ ต่อเครื่ องยนต์ ที่ไม่ได้ตามหลักวิศวกรรมยานยนต์ส่งผลต่อการ
เผาไหม้ของเครื่ องยนต์จนก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ
4. การกาจัดของเสี ยที่อาจเกิดขึ้นจากการซ่ อมบารุ งรถโดยสาร ส่ วนกระบวนการซ่ อมบารุ งรถยนต์
ปั จจุบนั ได้จดั การให้มีการจัดเก็บโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ อาทิ น้ ามันเครื่ อง ที่มีการเปลี่ยนถ่าย ได้วา่ จ้าง
บุคคลภายนอกดาเนินการกาจัดอย่างถูกวิธีเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่ งแวดล้อม
10.2.8 การร่ วมพัฒนาชุ มชนหรือสั งคม
บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบ
ต่อสังคม รวมถึงให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุ น และอาสาทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม ทั้งในชุมชนใกล้เคียงและชุมชนอื่นๆ
การมี น วัต กรรมและเผยแพร่ น วัต กรรมซึ่ งได้จ ากการด าเนิ น งานที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ย บริ ษทั ฯ จะสนับสนุ นให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทางานใน
องค์ก ร และในระดับ ความร่ วมมื อระหว่า งองค์ก ร ซึ่ ง หมายถึ ง การท าสิ่ ง ต่ า งๆ ด้วยวิธี ใ หม่ ๆ และยัง อาจ
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้ าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงใน
เชิ งบวก เพื่อทาให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึน ก่อผลิ ตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อ
สังคมสู งสุ ด
หมายเหตุ :
1.
การใช้งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นไปตาม “ระเบี ยบการใช้งานเครื อข่าย คอมพิวเตอร์ อย่าง
ปลอดภัย” และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการ
ควบคุมดู แลความถูกต้อง เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตอ้ งผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมที่ มีลิขสิ ทธิ์
ถูกต้อง
2.
ปฏิ บตั ิตนให้เป็ นไปตามกฎหมายเกี่ ยวข้องกับทรัพย์สินทางปั ญญาและลิขสิ ทธิ์ เช่น กฎหมายเกี่ ยวกับเครื่ องหมาย
การค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิ ทธิ บตั ร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่ งเสริ มให้มีการอบรม
ให้ความรู ้กบั พนักงาน
3.
การนาผลงานหรื อข้อมูลอันเป็ นสิ ทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรื อที่จะนามาใช้กบั บริ ษจั ะต้องตรวจสอบเพื่อให้
มัน่ ใจว่า ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น
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10.3 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม (After Process)
บริ ษ ัท ฯ ให้ ก ารสนับ สนุ น กิ จ กรรมที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม แก่ ชุ ม ชนในพื้ น ที่
ใกล้เคี ย ง ทั้งในรู ปแบบของการสนับสนุ นให้ พนักงานของบริ ษทั ฯเข้า ร่ วมกิ จกรรมและการอานวยความ
สะดวกให้ดว้ ยการนารถบัสของบริ ษทั ฯ ให้บริ การรับส่ งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
สนับสนุนพานักเรียนเข้ าค่ ายกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย “ลูกเสื อน้ อย”
ณ ค่ ายลูกเสื อกัญจนัช อาเภอบ้ านฉาง จังหวัดระยอง

สนับสนุนรถรับส่ ง ผู้ร่วมพิธีวางดอกไม้ จันทน์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2560

ส่ วนที่ 2 - 54

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
10.4 นโยบายต่ อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ มีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ รัปชัน่ อย่างสิ้ นเชิ ง (Zero-Tolerance Policy) และ
ถื อปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ทั้งหมดที่เกี่ ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ รัปชั่นในประเทศไทย
บริ ษทั จะไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการให้สินบนและการคอร์ รัปชัน่ ทั้งทางตรงและทางอ้อมและมุ่งมัน่ ที่จะนา
ระบบที่มีประสิ ทธิ ผล มาใช้ในการต่อต้าน การให้สินบนและการคอร์ รัปชัน่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษทั ฯ ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการคอร์ รัปชัน่ การให้/
รับสิ นบนแก่ /จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน เช่ น บุ คลากรของบริ ษทั ต่างๆที่มีธุรกรรมร่ วมกับบริ ษทั ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรื อคงไว้ซ่ ึ งธุ รกิจหรื อข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขัน นโยบายต่อต้านการให้
สิ น บนและการคอร์ รั ป ชั่นฉบับ นี้ ได้ก าหนดเกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บ ตั ิ ใ นการต่ อ ต้า นการให้สิ นบนและการ
คอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั โดยครอบคลุม ในเรื่ องดังต่อไปนี้
1) ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในสายธุ รกิจดาเนิ นการหรื อยอมรับหรื อ
ให้การสนับสนุ นการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึ งทุก
บริ ษทั ในสายธุ รกิ จสิ นค้าอุ ปโภค/บริ โภค รวมถึ ง ผูร้ ั บจ้างหรื อผูร้ ั บจ้างช่ วงอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องและ
ก าหนดให้ มี ก ารสอบทานการปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น นี้ อย่า งสม่ า เสมอ
ตลอดจนมี ก ารทบทวนแนวทางการปฏิ บ ัติ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ นโยบาย ระเบี ย บปฏิ บ ัติ ข้อ ก าหนด
ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิจ
2) มาตรฐานการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น เป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ นธุ รกิ จและเป็ นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการของบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผูส้ ่ งมอบ
หรื อผูร้ ับเหมาช่ วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิเพื่อให้การดาเนิ นการด้าน
การต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บรรลุตามนโยบายที่กาหนด
3) บริ ษทั ฯ พัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึ ง
หลักปฏิบตั ิดา้ นศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรื อสุ่ มเสี่ ยงต่อการ
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และนามาจัดทาเป็ นคู่มือแนวทางในการปฏิบตั ิแก่ผเู ้ กี่ยวข้อง
4) บริ ษทั ฯ ไม่กระทาหรื อสนับสนุ นการให้สินบนในทุกรู ปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยูภ่ ายใต้การดูแล รวมถึง
การควบคุ ม การบริ จาคเพื่อการกุศล การบริ จาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุ รกิ จและ
สนับสนุ นกิ จกรรมต่าง ๆ มีความโปร่ งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรื อเอกชน
ดาเนินการที่ไม่เหมาะสม
5) บริ ษทั ฯ จัดให้มีการควบคุ มภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอเพื่อป้ องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบตั ิที่ไม่
เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาดและจัดซื้ อ
6) บริ ษทั ฯ จัดให้ความรู ้ ดา้ นการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แก่คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานเพื่อส่ งเสริ มความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และรั บผิดชอบในการปฏิ บ ตั ิ ตามหน้าที่ ค วามรั บผิดชอบ
รวมถึงสื่ อให้เห็นความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั
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7)
8)

บริ ษทั ฯ จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่ งใสและถูกต้องแม่นยา
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้มีการสื่ อสารที่หลากหลายช่ องทางเพื่อให้พนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องสามารถ
แจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมัน่ ใจได้วา่ ผูแ้ จ้งเบาะแสได้รับการคุม้ ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้าย
ที่ไม่เป็ นธรรมหรื อกลัน่ แกล้งด้วยประการใด และรวมถึ งการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุ ก
เบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูส้ อบทานความเหมาะสมและความมี
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในที่ฝ่ ายบริ หารจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุ ม
ภายในและการติ ดตามดู แลการดาเนิ นงานเหมาะสม เพี ย งพอ ในการดู แลการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกาหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของสานักงาน ก.ล.ต. และตลท. และ
ระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนด ให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุ ม
ภายในของบริ ษทั และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดย มีการเปิ ดเผยไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษทั (แบบ 56-2)
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง
รวมถึ ง การพิ จารณาผลการตรวจสอบภายใน และการแสดงความเห็ นของผูส้ อบบัญชี เกี่ ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั ที่เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ
เป็ นประจา (รายไตรมาส)
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อวันที่ 26 กุ มภาพันธ์ 2561 โดยมี กรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่ วมประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินระบบการควบคุ มภายในจากรายงาน
ประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ ายบริ หารที่ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุ ปได้วา่
การควบคุ มภายในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบตามแนวทางของ COSO คือ การควบคุมภายในองค์กร การ
ประเมินความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
รวมถึ ง ผลการตอบแบบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบ ควบคุ ม ภายในที่ ส านัก งาน ก.ล.ต. ก าหนด
คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ค วามเห็ น ตรงกัน กับ คณะกรรมการตรวจสอบว่า บริ ษ ัท คณะกรรมการบริ ษ ัท มี
ความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสาหรับการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ แล้ว
ซึ่ งกรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็ นแตกต่างจากความเห็ นของคณะกรรมการ โดย
บริ ษทั ฯ ได้ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานทางบัญชี ที่ยอมรับโดยทัว่ ไปของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึ งการมีระบบควบคุ มภายใน
เรื่ องการทาธุ รกรรมกับผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกับบุ คคลดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้ ที่ผา่ นมา การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะอยูภ่ ายใต้การพิจารณา
ถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ เป็ นหลัก นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังกาหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความระมัดระวัง
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ในการทาธุ รกรรมดังกล่าว โดยการพิจารณาอนุ มตั ิการทาธุ รกรรมในอนาคต จะถูกพิจารณาจากผูท้ ี่ไม่มีส่วน
ได้เสี ยในธุ รกรรมดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญเรื่ องการกากับให้องค์กรเป็ น
บริ ษทั ฯ จดทะเบียนที่มีกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างแท้จริ งให้มาก
ขึ้นด้วย
1. ข้ อสั งเกตจากการสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินของ
ผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2560
บริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของบริ ษทั ฯ ได้มีรายงานข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตาม
ควรของกิ จการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช้เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการ
แสดงความเห็ นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในกิ จการ จากการตรวจสอบงบการเงินประจาปี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งทางผูส้ อบบัญชีไม่พบข้อบกพร่ องของควบคุมภายในที่เป็ นสาระสาคัญ โดยได้รายงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 รับทราบแล้ว
2. ข้ อสั งเกตการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ของผู้ตรวจสอบภายในประจาปี 2560
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้ง บริ ษทั ฯ พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล ออดิท จากัด ให้ปฏิ บตั ิหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นมา ซึ่ งมีนายกิตติศกั ดิ์ ชนกมาตุ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
หลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู้ รวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคุณสมบัติของ บริ ษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล ออดิท จากัด และนายกิตติศกั ดิ์ ชนกมาตุ แล้วเห็นว่า
มีความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่มีความอิสระ มีความรู ้ความสามารถใน
การตรวจสอบส่ วนงานต่างๆ และมีความเข้าใจในธุ รกิจ เป็ นอย่างดี โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ผูต้ รวจสอบภายในได้ยึดแนวทางการปฏิ บตั ิหน้าที่ตามมาตรฐาน
การปฏิ บตั ิงานวิชาชี พการตรวจสอบภายใน ซึ่ งจัดทาโดยสมาคมผูต้ รวจสอบระบบการควบคุ มภายในแห่ ง
ประเทศไทย
บริ ษทั ฯ ว่าจ้างบริ ษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล ออดิท จากัด เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
ซึ่ งดาเนินการสอบทานระบบการควบคุมภายในแต่ละระบบงานเป็ นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้
การสอบ ช่ วงเวลาทีเ่ ข้ า
การเสนอรายงานต่ อ
เรื่องทีต่ รวจสอบ
ทานครั้งที่ ตรวจทาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
1/2560
24-26 เม.ย. การควบคุมของระบบสารสนเทศ ด้านการควบคุม
ครั้งที่ 2/2560
ทัว่ ไป
วันที่ 9 พ.ค. 2560
2/2560
19-30 มิ.ย. การระบบงานวงจรรายได้ (Revenue Cycle)
ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 9 ส.ค. 2560
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3/2560

9-20 ต.ค.

4/2560

13-22 ธ.ค.

การจัดการความปลอดภัยทางถนน : แนะนา
มาตรฐาน ISO 39001 ของ บมจ.เอทีพี 30
การบริ หารสิ นทรัยพ์ถาวร - รถรับส่ งพนักงานของ
บมจ.เอทีพี30

ครั้งที่ 4/2560
วันที่ 7 พ.ย. 2560
ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 19 ก.พ. 2561

หมายเหตุ : แผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและค่าบริ การตรวจสอบภายใน ประจาปี 2560 โดยมีมติอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน
- การสอบทานครั้งที่ 1/2560 ทางผูต้ รวจสอบภายในได้นาเสนอรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยมีความเห็นว่าจากผลการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ ด้านการควบคุม
ทัว่ ไป ซึ่งได้ทาการรายงานสรุ ปผลการ ตรวจสอบ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นั้น พบว่า บริ ษทั ฯ ได้มีการ
จัดทานโยบายการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ และระเบียบว่าด้วยการใช้ระบบสารสนเทศ
ในองค์กรอย่างปลอดภัย ทั้งสื่ อสารเพื่อให้พนักงานลงนามรับทราบในเอกสารการรับทราบเงื่อนไขการใช้
งานระบบสารสนเทศอย่างครบถ้วน รวมถึงมีการจัดทา แผนการ ฝึ กอบรมด้าน IT และงบประมาณการ
ฝึ กอบรมประจาปี 2560 อย่างชัดเจน ทั้งนี้ในส่ วนของการปฏิบตั ิงานตามระเบียบที่บริ ษทั ฯ กาหนดนั้น
ยังคงพบข้อบกพร่ องบางส่ วน อาทิเช่น การบริ หารจัดการทรัพย์สินด้านไอที, ความมัน่ คง ปลอดภัย
ทางด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม การสื่ อสารข้อมูลการเข้าถึงข้อมูล และความต่อเนื่องทางธุ รกิจ, การ
จัดหา การพัฒนา และการบารุ งรักษาระบบ เป็ นต้น
- การสอบทานครั้งที่ 2/2560 ทางผูต้ รวจสอบภายในได้นาเสนอรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3 เมื่อ
วันที่ 9 สิ งหาคม 2560 โดยมีความเห็ นว่าจากผลการตรวจประเมินระบบงานวงจรรายได้ ซึ่ งได้ทาการ
รายงานสรุ ปผลการตรวจสอบ ลงวันที่ 7 กรกฎคม 2560 นั้น พบว่า การควบคุมภายในที่สาคัญ บริ ษทั ฯ
ได้มีการกาหนดให้มีพร้ อมทั้งสื่ อสารให้พนักงานและผูบ้ ริ หารที่เกี่ ยวข้องรับทราบอย่างทัว่ ถึง อันได้แก่
แนวทางปฏิบตั ิงานที่ชัดเจน คู่มือการปฏิ บตั ิงานที่สาคัญ ทั้งนี้ ในส่ วนของการปฏิ บตั ิงานตามระเบียบที่
บริ ษทั ฯ กาหนดนั้น ยังคงพบข้อบกพร่ องบางส่ วน อาทิเช่น มีการจัดทาข้อมูลเที่ยววิ่งที่ส่งให้บญั ชี ทาการ
วางบิลไม่ถูกต้อง ซึ่ งบัญชีดาเนินการวางบิลเพิ่มเติมเรี ยบร้อยแล้ว
- การสอบทานครั้งที่ 3/2560 ทางผูต้ รวจสอบภายในได้นาเสนอรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4 เมื่อ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 โดยมีความเห็ นว่าจากผลการตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยทาง
ถนน : แนะนามาตรฐาน ISO 39001 ซึ่ งได้ทาการรายงานสรุ ปผลการตรวจสอบ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน
2560 นั้น พบว่า การควบคุ มภายในที่สาคัญ บริ ษทั ฯ ได้มีการกาหนดให้มีพร้ อมทั้งสื่ อสารให้พนักงาน
และผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างทัว่ ถึง อันได้แก่ แนวทางปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน คู่มือการปฏิบตั ิงานที่
สาคัญ ทั้งนี้ ในส่ วนของการปฏิ บตั ิงานตามระเบียบที่บริ ษทั ฯ กาหนดนั้น ยังคงพบข้อบกพร่ องบางส่ วน
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
อาทิเช่น ไม่พบหลักฐานการบันทึกประวัติอบรมนักขับ, จัดทาแผนการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์
สาหรับ นักขับไม่ครบถ้วน, จานวนครั้งที่ตรวจวัดสารเสพติดและแอลกอฮอล์ ระหว่างแบบฟอร์ มการ
ตรวจกับรายงานสรุ ปไม่ตรงกัน, พบการตรวจประวัติอาชญากรรมไม่ครบถ้วน กรณี นกั ขับรถร่ วม และมี
การตรวจสอบถังดับเพลิงไม่สม่าเสมอ เป็ นต้น
- การสอบทานครั้งที่ 4/2560 ทางผูต้ รวจสอบภายในได้นาเสนอรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีความเห็นว่าจากผลการตรวจประเมินการบริ หารสิ นทรัพย์ถาวร - รถรับส่ ง
พนักงาน ซึ่ งได้ทาการรายงานสรุ ปผลการตรวจสอบ ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 นั้น พบว่า การควบคุ ม
ภายในที่ ส าคัญ บริ ษ ทั ฯ ได้มี ก ารก าหนดให้ มี พ ร้ อมทั้ง สื่ อ สารให้พ นัก งานและผูบ้ ริ หารที่ เกี่ ย วข้อ ง
รับทราบอย่างทัว่ ถึง อันได้แก่ แนวทางปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน คู่มือการปฏิบตั ิงานที่สาคัญ ทั้งนี้ ในส่ วนของ
การปฏิ บตั ิ งานตามระเบี ยบที่ บริ ษทั ฯ กาหนดนั้น ยังคงพบข้อบกพร่ องบางส่ วน อาทิ เช่ น การลงนาม
อนุมตั ิในเอกสาร "ใบขอซื้ อ" กับ “ใบสั่งซื้ อ” ไม่สอดคล้องกับตารางอานาจอนุ มตั ิที่บริ ษทั ฯ กาหนด, การ
บันทึกสิ นทรัพย์ภายในรถในทะเบียนซ้ าซ้อน, การโอนย้ายสิ นทรัพย์ระหว่างรถไม่มีการสื่ อสารให้ส่วน
งานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และไม่จดั ทาเอกสารตามระเบียบกาหนด
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ โดยมุ่งเน้น
ให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ ยง เพื่อให้การดาเนิ นงานมีประสิ ทธิ ภาย
รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้ องกันหรื อลดความผิดพลาดและความเสี ยาหาบของ
บริ ษทั ฯ และในการประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุมทั้ง 3 ท่าน ที่ร่วมประชุมได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและ
ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้
รายงานสรุ ปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่ งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิง
ปฏิบตั ิการให้พฒั นามีประสิ ทธิ ภายมีประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผล
การตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบอย่างสม่าเสมอ
ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 4 ครั้ง ผูส้ อบบัญชีและสานักงานตรวจสอบ
ภายในคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายและตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริ ษทั
มอบหมายตามข้อบังคับว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่สาคัญ (Audit Committee Charter) ได้แก่
การสอบทานรายงานทางการเงิน การกากับดูแลระบบการบริ หารความเสี่ ยง การเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี การ
กากับดูแลงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ธุ รกิจของบริ ษทั
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สานัก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนด ประกอบการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ โดยมีผลสรุ ปดังนี้
1.

สภาพแวดล้ อมการควบคุม ( Control Environment )
องค์ กรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่ าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คาถาม
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจาวัน และการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2 มีขอ้ กาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
ซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct)สาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงานที่
เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กาหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชัน่ อันทาให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อองค์กร
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกาหนดข้างต้น

1.2.4 มีการสื่ อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน
รับทราบ เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานลงนามรับทราบข้อกาหนดและบทลงโทษ
เป็ นประจาทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก
ได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกากับดูแล
การปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
- ด้านการควบคุมภายใน โดยผูต้ รวจสอบภายใน โดยบริ ษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอ
ลออดิท จากัด
- ด้านข้อมูลทางบัญชีและการเงิน โดยบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่ อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
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ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
-หน้าที่และความรับผิดชอบ

Code of Conduct










1. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
- วินยั และโทษทางวินยั
2. รายงานประจาปี 2560
1. รายละเอียดการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่
2. ติดประกาศบอร์ดบริ ษทั ฯ
3. เวปไซด์บริ ษทั ฯ
1. นโยบายการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานประจาปี
2. แบบประเมินผลพนักงาน
1. รายงานสรุ ปผลการ
ตรวจสอบภายใน
2. Management Letter ผูส้ อบ
บัญชี

1. ข้ อ บั ง คั บ เ กี่ ยวกั บ การ

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่างเหมาะสม
และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขดั ต่อหลักความซื่ อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร



ทางาน
2. Code of conduct
3. รายงานประจาปี 2560




บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั

2

2.

คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าทีก่ ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการด้ าน
การควบคุมภายใน

คาถาม
2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวนสิ ทธิ์
อานาจเฉพาะของคณะกรรมการบริ ษทั ไว้อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและ
วัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้บริ ษทั กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั และมีความเชี่ยวชาญที่
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อสามารถขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆ ได้
2.5 คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิ สระที่ มีความรู ้ ความสามารถ
น่าเชื่ อถือ และมีความเป็ นอิสระในการปฏิ บตั ิหน้าที่ อย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์
ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมี อิทธิ พลต่อการใช้ดุลยพินิจและ
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลการพัฒนาและปฏิ บตั ิเรื่ องการควบคุมภายใน ใน
องค์ก ร ซึ่ ง ครอบคลุม ทั้ง การสร้ างสภาพแวดล้อ มการควบคุ ม การประเมิ น ความเสี่ ย ง
กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่ อสาร และการติดตาม
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รายงานประจาปี 2560
- การจัดการและการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี: หมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
3.

ฝ่ ายบริหารได้ จดั ให้ มโี ครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสม
เพือ่ ให้ องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (oversight)ของคณะกรรมการ

คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของ 
บริ ษทั โดยพิจ ารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุ รกิ จและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ ในส่ วนงานที่สาคัญ ซึ่ งทาให้เกิ ด
การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ข้ ึนตรงกับกรรมการตรวจสอบ
และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น
3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม 
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
ระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสูง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
4.
องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการจูงใจ พัฒนาและการรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ

เอกสารอ้ างอิง
1.โครงสร้างองค์กร
2. ต า ร า ง อ า น า จ อ นุ มั ติ /
ดาเนินการที่บริ ษทั ฯ กาหนด

คาถาม
4.1 บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู ้ และ
ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิน้ นั อย่าง
สม่าเสมอ

ใช่


4.2 บริ ษทั มีกระบวนการประเมิ นผลการปฏิ บัติงาน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อ
บุคลากรที่ มีผลการปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่ มีผลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย
รวมถึง การสื่ อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทราบ



4.3 บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู ้
และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริ ษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน เช่น การ
จัดระบบที่ปรึ กษา (mentoring)และการฝึ กอบรม
4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่ง (succession plan)



เอกสารอ้ างอิง
1. ระเบียบปฏิบตั ิเรื่ อง
“การสรรหาบุคคลกร”
2. ระเบียบปฏิบตั ิเรื่ อง
“การฝึ กอบรม” ระเบียบต่างๆ
ของบริ ษทั ฯ
1. นโยบายการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานประจาปี
2. แบบประเมินผลพนักงาน
3. ระเบี ย บ 12 ยิ้ม ส าหรั บ
พนักงานขับรถ
ระเบียบปฏิบตั ิเรื่ อง
“การสรรหาบุคคลกร”
1. ระเบียบปฏิบตั ิเรื่ อง
“การฝึ กอบรม”

ส่ วนที่ 2 - 62




ไม่ ใช่

โครงสร้างองค์กร
ตารางอานาจอนุมตั ิ/ดาเนิ นการ
ที่บริ ษทั ฯ กาหนด

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
5.

องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าทีแ่ ละรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ ให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขององค์ กร

คาถาม
5.1 คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและสื่ อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุก
คนมี ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการ
ปฏิบตั ิ ในกรณี ที่จาเป็ น

ใช่


5.2 คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารกาหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ
และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริ ษทั



5.3 คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่ องโดย
เน้นให้สามารถเชื่ อมโยงกับความสาเร็ จของหน้าที่ ในการปฏิ บตั ิตามความควบคุมภายใน
ด้วย



5.4 คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน



ส่ วนที่ 2 - 63

ไม่ ใช่

เอกสารอ้ างอิง
1. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
- วินยั และโทษทางวินยั
2. ระเบี ยบการปฏิ บัติงานของ
แต่ละหน่วยงาน
1. นโยบายการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานประจาปี
2. แบบประเมินผลพนักงาน
3. ระเบี ย บ 12 ยิ้ม ส าหรั บ
พนักงานขับรถ
1. นโยบายการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานประจาปี
2. แบบประเมินผลพนักงาน
3. ระเบี ย บ 12 ยิ้ม ส าหรั บ
พนักงานขับรถ
รายงานประจาปี 2560

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
1.

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ ยงต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร

คาถาม
ใช่ ไม่ ใช่
เอกสารอ้ างอิง
6.1 บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจ 
1. รายงานจากผูส้ อบบัญชี
ในขณะนั้นโดยแสดงได้ว่ารายการในรายงงานทางการเงิ นมีตวั ตนจริ ง ครบถ้วน แสดงถึง
2. รายงานการประชุม
สิ ทธิ หรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน
คณะกรรมการบริ หารความ
ถูกต้อง
เสี่ ยง
3. รายงานสรุ ปผลการ
a. บริ ษทั กาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิ น โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่ สาคัญ เช่ น 
ตรวจสอบภายในประจา
ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
ไตรมาส
6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง 
6.4 คณะกรรมการและคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อนุ มตั ิและสื่ อสารนโยบายการ 
บริ หารความเสี่ ยงให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของวัฒนธรรมขององค์กร
2.
องค์ กรระบุ และวิเคราะห์ ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุ ประสงค์ ไว้ อย่ างครอบคลุมทั่งทั้ง
องค์ กร
คาถาม
7.1 บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่ งมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิ จทั้งระดับองค์กร
หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ
7.2 บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
องค์กร ซึ่ ง รวมถึ ง ความเสี่ ย งด้านกลยุท ธ์ การด าเนิ น งาน การรายงาน การปฏิ บัติ ต าม
กฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง
7.4 บริ ษทั ได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
7.5 บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฏิ บตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับ
ความเสี่ ย งนั้ น (acceptance)การลดความเสี่ ย ง (reduction)การหลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย ง
(avoidance)หรื อการร่ วมรับความเสี่ ยง(sharing)

ส่ วนที่ 2 - 64

ใช่







ไม่ ใช่

เอกสารอ้ างอิง
1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
2. รายงานสรุ ปผลการ
ตรวจสอบภายในประจา
ไตรมาส
3. รายงาน Management
Review

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
3.

องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ ต่อองค์ กร

คาถาม
8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น
การจัดทารายงานทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสี ยทรัพย์สิน การคอร์ รัปชัน่ การที่ผบู ้ ริ หาร
สามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน(management override of internal controls) การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ่งทรัพย์ โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น

ใช่


8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไป ได้
ของเป้ าหมายที่กาหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจ หรื อ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะสงเสริ มให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม
เช่น ไม่ต้ งั เป้ าหมายยอดขายบริ ษทั ไว้สูงเกิ นความเป็ นจริ งจนทาให้เกิ ดแรงจูงใจ ในการ
ตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิด
ทุจริ ต และมาตรการที่บริ ษทั ดาเนินการเพื่อป้ องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต
8.4 บริ ษทั ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิ บตั ิตามนโยบายและแนวปฏิ บตั ิที่
กาหนดไว้



4.

ไม่ ใช่



เอกสารอ้ างอิง
1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
2. รายงานสรุ ปผลการ
ตรวจสอบภายในประจา
ไตรมาส
3. รายงานจากผูส้ อบบัญชี
รายงานคณะกรรมการบริ ษทั
ประจาไตรมาส

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจาไตรมาส
1. ประกาศบริ ษทั ฯ
2. การประชุ ม ประจ าเดื อ น
ของฝ่ ายต่างๆ



องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน

คาถาม
9.1 บริ ษทั ประเมินความเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ น
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.2 บริ ษทั ประเมินความเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทาธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ น
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริ ษทั ประเมินความเปลี่ยนแปลงผูน้ าองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจการ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิ น ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง นั้นอย่างเพียงพอแล้ว

ส่ วนที่ 2 - 65
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ไม่ ใช่

เอกสารอ้ างอิง
1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
2. รายงานสรุ ปผลการ
ตรวจสอบภายในประจา
ไตรมาส
3. รายงานจากผูส้ อบบัญชี

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
1.

มาตรการควบคุม (Control Activities)
องค์ กรมีมาตรการควบคุมทีล่ ดความเสี่ยงทีจ่ ะไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กรให้ อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้

คาถาม
10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความเสี่ ยงและลักษณะเฉพาะของ
องค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนิ นงาน
รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ
10.2.1 บริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่ กาหนดเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และครอบคลุม
กระบวนการต่ า งๆ อย่า งเหมาะสม เช่ น มี น โยบายและระเบี ย บวิธี ป ฏิ บัติ ง าน เกี่ ย วกับ
ธุรกรรมด้านการเงินการจัดซื้ อและการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนการกาหนดขอบเขต อานาจ
หน้าที่ และลาดับขั้น การอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้
สามารถป้ องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงิน และอานาจอนุมตั ิของผูบ้ ริ หาร
แต่ละระดับขั้นตอนในการอนุ มตั ิ โครงการลงทุ น ขั้นตอนการจัดซื้ อและวิธีการคัดเลือก
ผูข้ าย การบันทึกข้อมูล รายละเอียดการตัดสิ นใจจัดซื้อขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรื อ
การเบิกใช้เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มีกระบวนการสาหรับกรณี ต่างๆ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และสอบ
ทานการทารายการระหว่า งกันหรื อรายการที่ อ าจมี ความขัด แย้งทางผลประโยชน์
รวมทั้งมีความปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณี ที่บริ ษทั อนุมตั ิธุรกรรมหรื อทาสัญญากับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพัน
บริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทาสัญญาซื้อขายสิ นค้า การให้กยู้ มื การค้ าประกัน บริ ษทั
ได้ติดตามให้มนั่ ใจแล้วว่ามีการปฏิบตั ิเป็ นไม่ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มี
ผลผูกพันบริ ษทั เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้ตามกาหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสม
ของสัญญา เป็ นต้น
10.3 บริ ษทั กาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสมเช่น การควบคุม
แบบ manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้ องกันและติดตาม
ปั จจุบนั มีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Express และ Back Office
10.4 บริ ษทั กาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กรเช่นทั้งระดับกลุ่มบริ ษทั
หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนกหรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน
โดยเด็จขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1)หน้าที่อนุมตั ิ
(2)หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3)หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
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ใช่


ไม่ ใช่

เอกสารอ้ างอิง
1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
2. รายงานประจาปี 2560



รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ประจา
ไตรมาส



1. สัญญาบริ การลูกค้า
2. สัญญารถร่ วม






รายงานสรุ ปผลการตรวจสอบ
ภายในปี 2560
1. ระเบียบปฏิบตั ิงาน เรื่ อง
การจัดทาบัญชี
2. ระเบียบปฏิบตั ิงาน เรื่ อง
การควบคุมสิ นทรัพย์ถาวร
3. ตารางอานาจอนุมตั ิ

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
2.

องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพือ่ ช่ วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์

คาถาม
11.1 บริ ษ ัท ควรก าหนดความเกี่ ย วข้อ งกัน ระหว่ า งการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
กระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ

ใช่


ไม่ ใช่

เอกสารอ้ างอิง
1. รายงานของผูต้ รวจสอบ
ภายในประจาไตรมาส
2. รายงานประจาปี 2560
รายงานประจาปี 2560

11.2 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความ 
เหมาะสม
11.3 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุ มด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความ 
รายงานประจาปี 2560
เหมาะสม
11.4 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนาและการบารุ งรักษาระบบ 
รายงานประจาปี 2560
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
3.
องค์ กรจัดให้ มกี จิ กรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาหนดสิ่งทีค่ าดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพือ่ ให้ นโยบาย
ทีก่ าหนดไว้ น้นั สามารถนาไปสู่ การปฏิบัตไิ ด้
คาถาม
12.1 บริ ษทั มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทาธุรกรรมของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตั ิที่กาหนด เช่น ข้อง
บังคับของบริ ษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ
เพื่อป้ องกันการหาโอกาสหรื อนาผลประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว
12.2 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทาโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ยใน
ธุรกรรมนั้น
12.3บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
เป็ นสาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก
12.4บริ ษทั มีกระบวนการติ ดตามดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมรวมทั้ง
กาหนดแนวทางให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยหรื อ
ร่ วมนั้น ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี้)
12.5 บริ ษทั กาหนดหน้าที่ แ ละความรั บผิด ชอบในการนานโยบายและกระบวนการไป
ปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษทั ได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสมโดย
บุ คลากรที่ มีความสามารถ รวมถึ ง การครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบตั ิงาน
12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ
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ใช่





ไม่ ใช่

เอกสารอ้ างอิง
1. Code of Conduct
2. รายงานประจาปี 2560

1.
2.
1.
2.

Code of Conduct
รายงานประจาปี 2560
Code of Conduct
รายงานประจาปี 2560

-ไม่ มบี ริษัทร่ วม และบริษัทย่ อย




ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน วินยั และโทษทางวินยั
ระเบียบ/ขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงานของส่วนงานต่างๆ
ระเบียบ/ขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงานของส่วนงานต่างๆ

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
1.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
องค์ กรข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องและมีคุณภาพ เพือ่ สนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามทีก่ าหนดไว้

คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
เอกสารอ้ างอิง
13.1 บริ ษทั กาหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดาเนิ นงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก 
ระเบียบปฏิบตั ิงานของทุก
องค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
หน่วยงาน
13.2บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้องของ 
ตารางการกาหนดการใช้
ข้อมูล
อานาจอนุมตั ิ
13.3 บริ ษ ัท ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการมี ข ้อ มู ล ที่ ส าคัญ อย่า งเพี ย งพอส าหรั บ ใช้ 
หนังสื อเชิญประชุม
ประกอบการตัดสิ นใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอให้พิจารณา
คณะกรรมการบริ ษทั และ
เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่างๆ
เอกสารประกอบประชุม
13.4 บริ ษ ัท ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ก รรมการบริ ษ ัท ได้รั บ หนัง สื อ นัด ประชุ ม หรื อ เอกสาร 
หนังสื อเชิญประชุม
ประกอบการประชุ มที่ ระบุ ขอ้ มูลที่ จาเป็ นและเพีย งพอต่อการพิจารณาก่ อ นการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั และ
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด
เอกสารประกอบประชุม
13.5 บริ ษทั ดาเนิ นการเพื่ อให้รายงานการประชุ มคณะกรรมการมี ร ายละเอี ย ดตามควร 
รายงานการประชุม
เพื่ อ ให้ ส ามารถตรวจสอบย้อ นหลัง เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข อง
คณะกรรมการประจาไตรมาส
กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้องสังเกตของ
กรรมการในเรื่ องที่พิจารณาความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ องที่เสนอพร้อม
เหตุผล เป็ นต้น
13.6 บริ ษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. เลขานุการบริ ษทั ฯเป็ นผู ้

13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
เก็บรักษาเอกสาร
13.6.2 กรณี ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี หรื อผูต้ รวจสอบภายในว่ามี ขอ้ บกพร่ องในการ
2. รายงานจากผูส้ อบบัญชี

ควบคุมภายใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว
และผูต้ รวจสอบภายใน
2. องค์ กรสื่อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่ อการควบคุมภายในทีจ่ าเป็ นต่ อการ
สนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามทีว่ างไว้
คาถาม
14.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลภายในอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และมี ช่องทางการ
สื่ อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริ ษ ัท มี ก ารรายงานข้อ มู ล ที่ ส าคัญ ถึ ง คณะกรรมการบริ ษ ัท อย่า งสม่ า เสมอ และ
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิ บตั ิงานหรื อสอบ
ทานรายการต่าง ๆ ตามที่ ตอ้ งการ เช่น การกาหนดบุคคลที่ เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถ
ติดต่อข้อมูลอื่นนอกจากที่ ได้รับจากผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้ อบ
บัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุ มระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารตามที่ คระ
กรรมการร้ อ งขอ การจัด กิ จ กรรมพบปะหารื อระหว่ า งคณะกรรมการและผู ้บ ริ หาร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น
เลขานุการบริ ษทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูต้ ิดต่อ ส่ ง/รับข้อมูลต่างๆ ทั้ง
ที่เป็ นข้อมูลที่ ตอ้ งรายงานเป็ นปกติและข้อมูลที่คณะกรรมการร้องขอ การติดต่อกับผูส้ อบ
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เอกสารอ้ างอิง
ป้ ายประกาศ หรื อ E-mail
E-mail

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
บัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน คณะกรรมการบริ ษทั สามารถติดต่อโดยตรงหรื อโดยผ่าน
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
เอกสารอ้ างอิง
เลขานุการ
14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายใน 
เวปไซด์บริ ษทั หรื อ
บริ ษทั สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั ( Whistleinfo@atp30.com
blower hotline)ได้อย่างปลอดภัย
3.
องค์ กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1 บริ ษัท มี ก ระบวนการสื่ อ สารข้อ มู ล กั บ ผู ้มี ส่ ว นได้ เ สี ย ภายนอกองค์ ก รอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุ นการควบคุมภายในเช่น
จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น
15.2 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย ภายนอก
องค์ก รสามารถแจ้ง ข้อ มู ล หรื อ เบาะแสเกี่ ย วกับ การฉ้อ ฉลหรื อ ทุ จ ริ ต (Whistle-blower
hotline)แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย
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เอกสารอ้ างอิง
รายงานประจาปี 2560

รายงานประจาปี 2560

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
1.

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่ างครบถ้ วน
เหมาะสม

คาถาม
16.1 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้าม
ฝ่ ายบริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เช่น กาหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรื อมอบหมาย
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นต้น
16.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการ
ประเมินตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน
บริ ษทั ฯ มีการตรวจประเมินจากผูต้ รวจสอบภายใน (Outsource) ตามแผนที่ผ่านการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริ ษทั

ใช่
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เอกสารอ้ างอิง
รายงานประจาปี 2560

 1)

รายงานสรุ ปผลการตรวจสอบ
ภายใน ประจาปี 2560



1. แผนการตรวจสอบภายใน
2. รายงานสรุ ปผลการตรวจ
สอบภายในประจาปี 2560
รายงานสรุ ปผลการตรวจสอบ
ภายใน ประจาปี 2560
ตามโครงสร้างองค์กร

16.4 ดาเนิ นการติ ดตามและประเมิ น ผลระบบการควบคุ มภายใน โดยผูท้ ี่ มีค วามรู ้ และ  2)
ความสามารถ
16.5 บริ ษั ท ก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ข้ ึ นตรงต่ อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผตู ้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงาน  3)
รายงานสรุ ปผลการตรวจสอบ
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of
ภายใน ประจาปี 2560
Internal Auditing, IIA)
2.
องค์ กรประเมินและสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลทีร่ ับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร
ระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
17.1 บริ ษทั ประเมินผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดาเนิ นการเพื่อ
ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดาเนิ นงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้ าหมายที่กาหนด
ไว้อย่างมีนยั สาคัญ
17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิ ดเหตุการณ์
หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมายหรื อมีการกระทาที่
ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ

ใช่


17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา (แม้วา่ จะได้
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เอกสารอ้ างอิง
รายงานสรุ ปผลการตรวจสอบ
ภายใน ประจาปี 2560
1. Code of Conduct
2. รายงานประจาปี 2560


1. รายงานสรุ ปผลการ

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
เริ่ มดาเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลาอันควร

17.2.3 รายงานความคื บ หน้ า ในการปรั บ ปรุ งข้ อ บกพร่ องที่ เ ป็ นสาระส าคั ญ ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
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ตรวจสอบภายใน ประจาปี
2560
2. รายงานการประชุมประจา
ไตรมาส
1. รายงานสรุ ปผลการ
ตรวจสอบภายใน ประจาปี
2560
2. รายงานการประชุมประจา
ไตรมาส

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

12. รายการระหว่ างกัน
12.1 รายการระหว่างกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
โดยมีผถู ้ ื อหุ ้นกลุ่มเดียวกัน หรื อมีกรรมการร่ วมกัน หรื อมีบุคคลที่เกี่ยวโยงของผูบ้ ริ หาร กรรมการ และผูถ้ ื อ
หุ ้ น ของบริ ษัท เข้ า เป็ นกรรมการ ผู ้มี อ านาจควบคุ ม และผู ้ถื อ หุ ้ น ของบุ ค คลเกี่ ย วโยงดัง กล่ า ว ทั้ง นี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทาการตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตุสมผล
ตลอดจนการกาหนดค่าตอบแทน และเงื่ อนไขต่างๆ ตามธุ รกิจปกติทวั่ ไป ซึ่ งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่มีรายการระหว่างกันกับบริ ษทั ฯ สาหรับงวดบัญชีปี 2559 และงวดบัญชีปี 2560 มีดงั นี้
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ลา

บุคคลทีอ่ าจมี

ดับ

ความขัดแย้ง

1

นางสมหะทัย

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
รายการ

- กรรมการบริ ษทั

พานิชชีวะ

=>ค่าเบี้ยประชุมค้าง

- ยอดค่าเบี้ยประชุม

จ่าย

คงค้าง

31 Dec 16 31 Dec 17
-

- - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยังมีเช็คจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ย
ประชุมค้างจ่าย กับนางสมหะทัย พานิชชีวะ จานวน 9,500
บาท

2

นายวิวฒั น์

- ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

- ค่าที่ปรึ ษา

- ยอดค่าที่ปรึ กษา

กรมดิษฐ์

- รองประธาน

บริ ษทั แต่งตั้ง

ทั้งปี

0.6

0.6 - บริ ษทั ฯ แต่งตั้งนายวิวฒั น์ฯ เป็ นที่ปรึ กษาในการดาเนิน
ธุ รกิจ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558

กรรมการ

นายวิวฒั น์ฯ เป็ นที่

(ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2558 เนื่องจาก

- กรรมการ

ปรึ กษา โดยมีหน้าที่

นายวิวฒั น์ฯ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในธุ รกิจที่

- ที่ปรึ กษา

ให้คาปรึ กษาและให้

เกี่ยวข้องมายาวนาน โดยนายวิวฒั น์ฯ ได้รับค่าตอบแทนใน

แนวทางในการ

ฐานะที่ปรึ กษาเป็ นรายเดือนในอัตราคงที่

ดาเนินธุ รกิจกับบริ ษทั

- ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2558 เมื่อ
วันที่ 14 ธ.ค. 2558 มีมติให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนตาแหน่งที่
ปรึ กษาธุ รกิจจากเดิมเดือนละ 20,000 บาท (ซึ่ งไม่รวมภาษี
ณ ที่จ่าย 5%) เป็ น เดือนละ 50,000 บาท (ซึ่ งไม่รวมภาษี ณ
ส่ วนที่ 2 - 73

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
ที่จ่าย 5%) เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของธุ รกิจ
ภายหลังจากการที่บริ ษทั ฯ ได้ระดมทุนด้วยการเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) และ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย
ค่าตอบแทนใหม่ดงั กล่าว มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2559 เป็ น
ต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 และ 2559 ยังมีเช็คจ่ายล่วง
หน้าค่าที่ปรึ กษากับนายวิวฒั น์ฯ จานวน 50,000 บาท
3

บมจ. ไทยศรี

- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับ

- ค่าเบี้ยประกันภัย

ประกันภัย

นายชาติชาย พานิชชีวะ

จ่าย บริ ษทั ทา
สัญญาประกันภัย

- ยอดค่าเบี้ย
ประกันภัยทั้งปี
- ยอดค่าเบี้ย

รถกับ บมจ. ไทยศรี

ประกันภัยจ่าย

ประกันภัย

ล่วงหน้า

- ค่าเบี้ยประกันภัย
จ่ายล่วงหน้า

5.2

- ยอดค่าเบี้ยประกัน
คงค้าง

5.2- - ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 บริ ษทั ฯ มีรถโดยสารเพื่อให้บริ การ
จานวน 238 คัน และรถสนับสนุนจานวน 8 คันโดยบริ ษทั

2.0

3.9 ทากรมธรรม์ประกันภัยรถสาหรับบริ ษทั ทุกคันซึ่ งให้ความ
คุม้ ครองต่อชีวิต ร่ างกายหรื ออนามัยของบุคคลภายนอกและ

1.6

3.4 ผูโ้ ดยสารในรถ คุม้ ครองความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก และคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถ เพื่อ
ป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยบริ ษทั ฯ ทา
ประกันภัยรถกับบริ ษทั ประกันภัยชั้นนารวม 4 ราย (อาคเนย์

ส่ วนที่ 2 - 74

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
ค่าเบี้ยประกันภัย

ไทยศรี ประกันภัย MSIG และโตเกียวมารี น) เพื่อคุม้ ครอง

ค้างจ่าย

การเดินรถ และคุม้ ครองผูโ้ ดยสาร พนักงานขับรวมถึงตัวรถ
- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 บริ ษทั ฯ ทาประกันภัยรถกับบมจ.
ไทยศรี ประกันภัย รวม 133 กรมธรรม์ โดยบริ ษทั ฯ ได้
เปรี ยบเทียบค่าเบี้ยประกันและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องก่อน
ตัดสิ นใจทาประกัน ซึ่ งมีบางกรณี ที่ลูกค้าบางรายจะขอให้
บริ ษทั ฯ ทากรมธรรม์ที่เพิ่มความคุม้ ครอง ทั้งด้านจานวน
เงิน รวมถึงเงื่อนไขการคุม้ ครอง ซึ่ ง บมจ.ไทยศรี ประกันภัย
ได้เสนอเงื่อนไขตรงกับความต้องการของลูกค้า และมีความ
สมเหตุสมผล

4

บจก. กรมดิษฐ์ - - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับ
พาร์ค

กลุ่มนายวิวฒั น์ฯ

- ค่าเช่าพื้นที่

- ยอดค่าเช่าพื้นที่

1.1

1.2

1. บริ ษทั ฯ เช่าพื้นที่อาคารชั้น 1 อาคารกรมดิษฐ์พาร์ค ใน

ค่าบริ การและค่า

ค่าบริ การและค่า

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี กับ บจก.กรม

เช่าที่ดิน

เช่าที่ดินทั้งปี

ดิษฐ์พาร์ ค เพื่อใช้เป็ นอาคารสานักงาน บนพื้นที่รวม 238
ตารางเมตร รวมระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 พ.ค. 2560 - 30
เม.ย. 2563 ในอัตราค่าเช่าต่อเดือน
ดังนี้ ปี ที่ 1 : 18,200 บาท, ปี ที่ 2 : 20,000 บาท และปี ที่ 3 :

ส่ วนที่ 2 - 75

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
22,000 บาท
2. สัญญาจ้างบริ การด้านสาธารณูปโภค ภายนอกพื้นที่เช่า
กับ บจก.กรมดิฐษ์พาร์ ค สาหรับการดูแลความเรี ยบร้อยด้าน
จราจร ความสะอาด ที่จอดรถ และสาธารณูปโภคภายใน
โครงการระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 พ.ค. 2560 – 30 เม.ย.
2563 ในอัตราค่าบริ การต่อเดือนดังนี้ ปี ที่ 1 : 13,500 บาท,
ปี ที่ 2 : 15,000 บาท และปี ที่ 3 : 16,500 บาท
3. สัญญาเช่าที่ดินบริ เวณด้านหลังอาคารสานักงาน อาคาร
กรมดิษฐ์ เนื้อที่ประมาณ 600 ตรว. เพื่อใช้เป็ นสถานที่จอด
รถและโรงซ่อมบารุ ง ระยะเวลาเช่า 2 ปี 8 เดือน ตั้งแต่วนั ที่
1 ก.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563 โดยมีอตั ราค่าเช่าเดือนละ
33,000 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อค่า
สาธารณูปโภคภายในพื้นที่เช่าด้วยตนเอง ตามอัตราการใช้ที่
เกิดขึ้นจริ ง โดยเป็ นการจ่ายชาระผ่าน บจก.กรมดิษฐ์พาร์ค
ในอัตราตามกาหนดไว้ในสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ยังมีรายการค่าเช่าและ
ค่าบริ การค้างจ่าย จานวน 0.148 ล้านบาท ตามอัตราการใช้
ส่ วนที่ 2 - 76

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
จริ งในเดือน ธ.ค. 2560 ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระเงิน
5 บจก. เอ็นพีอาร์ - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับ
ทรานส์ ทัวร์

- รายได้ค่าบริ การ

นางสาวนิชานันท์ฯ ซึ่ง

บริ ษทั จ้างบริ การรถ

เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั

ร่ วมจากบจ. เอ็นพี

เข้าเป็ นกรรมการและผู้

อาร์ ทรานส์ ทัวร์

ถือหุ น้ ใหญ่ในบริ ษทั ฯ

- รายได้ค่าบริ การค้าง

ดังกล่าว

- ยอดต้นทุน

3.5

3.2 - - บริ ษทั ฯ แต่งตั้งนางสาวนิชานันท์ฯ เป็ นผูช้ ่วยกรรมการ

ค่าบริ การทั้งปี
- ยอดต้นทุน
ค่าบริ การค้างจ่าย

ผูจ้ ดั การ การจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
0.9

0.9

1/2559 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559
- บริ ษทั ฯ ว่าจ้างรถบัสร่ วมบริ การ 2 คันจาก บจก.เอ็นพี
อาร์ ทรานส์ ทัวร์ เพื่อให้บริ การรับ-ส่ งพนักงานของลูกค้าที่
จัดทาสัญญามาตั้งแต่ช่วงแรกบริ ษทั ฯ ก่อตั้ง เนื่ องจากใน

จ่าย

ขณะนั้นบริ ษทั ฯ ต้องการกระจายความเสี่ ยงในการลงทุน
เพื่อที่บริ ษทั ฯ จะได้ไม่ตอ้ งลงทุนรถบัสของตนทั้งหมดใน
การบริ การ ซึ่งรถของ บจก.เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ เป็ นรถที่
วิง่ กับบริ ษทั ฯ มาตั้งแต่บริ ษทั ฯ ก่อตั้งเรื่ อยมาจนถึงปัจจุบนั
ทั้งนี้ การว่าจ้างรถบัสร่ วมจากบจก.เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์
และรถบัสร่ วมบริ การรายอื่น มีเงื่อนไขและราคาค่าบริ การ
เดียวกัน กับรถร่ วมบริ การรายอื่น
- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 บริ ษทั ฯ มีพนั ธมิตรรถร่ วมบริ การ
กว่า 71 รายที่มีรถร่ วมให้บริ การรวมทั้งสิ้ น 90 คัน แบ่งเป็ น
ส่ วนที่ 2 - 77

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
รถตูโ้ ดยสารร่ วมบริ การจานวน 80 คัน และรถบัสโดยสาร
ร่ วมบริ การจานวน 10 คัน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายรับรถ
บัสโดยสารร่ วมบริ การเพิม่ ในอนาคต
6 นายอาพล
เตชากูล

- น้องชาย นายปิ ยะ
เตชากูล

- รายได้ค่าบริ การ
บริ ษทั จ้างบริ การรถ

- ยอดต้นทุนบริ การ

-

0.5

ทั้งปี

- บริ ษทั ฯ ว่าจ้างรถตูร้ ่ วมบริ การ 1 คันจากนายอาพลฯ เพื่อ
ให้บริ การรับ-ส่ งพนักงานของลูกค้าบางรายที่ตอ้ งการใช้รถ

ร่ วมจากนายอาพลฯ - ยอดต้นทุนบริ การ
คงค้าง

-

0.1

ตูโ้ ดยสารในการรับ-ส่ งพนักงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯว่าจ้างรถตูร้ ่ วม
บริ การในการดาเนินธุ รกิจ เนื่ องจากการดาเนินธุ รกิจด้วยรถ
ตูข้ องบริ ษทั ฯ เอง จะมีอตั ราการทากาไรที่ต่าไม่คุม้ ค่าใน
การลงทุน ทั้งนี้ รถตูร้ ่ วมบริ การของนายอาพลฯ เป็ นรถตู ้
ร่ วมบริ การที่วงิ่ กับบริ ษทั ฯ มาตั้งแต่บริ ษทั ฯ ก่อตั้งเรื่ อยมา
จนถึงปั จจุบนั ทั้งนี้ การว่าจ้างรถร่ วมจากนายอาพลฯ และ
รถร่ วมบริ การรายอื่น มีเงื่อนไขและราคาค่าบริ การเดียวกัน
กับรถร่ วมบริ การรายอื่น
- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 บริ ษทั ฯ มีพนั ธมิตรรถร่ วมบริ การ
กว่า 71 รายที่มีรถร่ วมให้บริ การรวมทั้งสิ้ น 90 คัน แบ่งเป็ น
รถตูโ้ ดยสารร่ วมบริ การจานวน 80 คัน และรถบัสโดยสาร
ร่ วมบริ การจานวน 10 คัน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายรับรถ

ส่ วนที่ 2 - 78

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
บัสโดยสารร่ วมบริ การเพิ่มในอนาคต
- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 บริ ษทั ฯ ว่าจ้างรถตูร้ ่ วมบริ การ
จานวน 1 คันจากนายอาพลฯ เพื่อให้บริ การรับ-ส่ งพนักงาน
ของลูกค้า โดยมีเครดิตเทอม 65 วัน โดยมียอดค้างชาระ
จานวน 0.129 ล้านบาท และรายได้ค่าบริ การรถร่ วม จานวน
รวมที่ตอ้ งจ่ายให้ท้ งั หมด 0.55 ล้านบาท
7 นายวินยั
พุม่ พิศ

- นายวินยั ฯ เป็ น
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ

- รายได้ค่าบริ การ
บริ ษทั จ้างบริ การรถ

- ยอดต้นทุนบริ การ

1.3

0.7

ทั้งปี

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ

ร่ วมจากนายวินยั ฯ

วันที่ 25 ก.พ. 2559 จึงต้องเปิ ดเผยรายการระหว่างกันโดย

- รายได้ค่าบริ การค้าง
จ่าย

- บริ ษทั ฯ แต่งตั้งนายวินยั ฯ เป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ

0.3
- ยอดต้นทุนบริ การ
คงค้าง

0.2

เริ่ มตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2559
- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 บริ ษทั ฯ มีพนั ธมิตรรถร่ วม
บริ การกว่า 71 รายที่มีรถร่ วมให้บริ การรวมทั้งสิ้ น 90 คัน
แบ่งเป็ นรถตูโ้ ดยสารร่ วมบริ การจานวน 80 คัน และรถบัส
โดยสารร่ วมบริ การจานวน 10 คัน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มี
นโยบายรับรถบัสโดยสารร่ วมบริ การเพิ่มในอนาคต
- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 บริ ษทั ฯ ว่าจ้างรถตูร้ ่ วมบริ การ
จานวน 1 คันจากนายวินยั ฯ เพื่อให้บริ การรับ-ส่ งพนักงาน

ส่ วนที่ 2 - 79

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
ของลูกค้า โดยมีเครดิตเทอม 65 วัน โดยมียอดค้างชาระ
จานวน 0.148 ล้านบาท ( ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 จานวน
0.291 ล้านบาท) และรายได้ค่าบริ การรถร่ วม จานวนรวมที่
ต้องจ่ายให้ท้ งั หมด 0.71 ล้านบาท
8 นายธเนษฐ์ศกั ดิ์
แสนวันดี

- นายธเนษฐ์ศกั ดิ์ฯ เป็ น - ค่าคอมมิชชัน่
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั

- ค่าคอมมิชชัน่ ทั้งปี

บริ ษทั ฯ ได้มีจ่ายค่า - ค่าคอมมิชชัน่ คง
คอมมิชชัน่ ให้กบั

ค้าง

-

0.2

- บริ ษทั ฯ แต่งตั้งนายธเนษฐ์ศกั ดิ์ฯ เป็ นผูจ้ ดั การอาวุโส

-

0.2

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
- บริ ษทั ฯ ได้กาหนดโยบายการจ่ายผลตอบแทนการขาย

นายธเนษฐ์ศกั ดิ์ ที่

ในปี 2560 เพื่อขยายธุ รกิจ สาหรับผูท้ ี่ดาเนินการกิจกรรม

สามารถแนะนา

การขายต่างดังนี้ แนะนาลูกค้า สร้างความต้องการของลูกค้า

ลูกค้ารายใหม่ โดย

และปิ ดการขายดังนี้

เข้าเงื่อนไขตาม
นโยบายการจ่าย

1. กรณี สัญญาให้บริ การรับส่ งพนักงานระยะยาว

ผลตอบแทนการ

a. บริ ษทั ฯ จะจ่ายตอบแทนการขายในอัตรา 0.2% ของ

ขายในปี 2560

มูลค่าสัญญาให้บริ การ
b. บริ ษทั ฯ จะแบ่งจ่ายผลตอบแทนการขายตามระยะเวลา
ดังนี้ (1) 50% ของผลตอบแทนการขายเมื่อดาเนินการทา
ส่ วนที่ 2 - 80

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
สัญญากับลูกค้าเรี ยบร้อย (2) 25% เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับ
รายได้ค่าให้บริ การในเดือนแรกเรี ยบร้อยแล้ว (3) 25%
เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับรายได้ค่าให้บริ การในเดือนที่สอง
เรี ยบร้อย
2. กรณี ให้บริ การรายวัน
a. บริ ษทั ฯ จะจ่ายผลตอบแทนการขายในอัตรา 1% ของ
รายรับที่ได้
b. บริ ษทั ฯ จะจ่ายผลตอบแทนการขายเมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับ
รายได้เรี ยบร้อยแล้ว
c. การจ่ายผลตอบแทนการขายต้องได้รับอนุมตั ิจาก
กรรมการผูจ้ ดั การ
ทั้งนี้ นโยบายนี้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค.
2560 และหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว
ในบางส่ วนหรื อทั้งหมดเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ส่ วนที่ 2 - 81

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
ของบริ ษทั ฯ
- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 บริ ษทั ฯ มียอดค่าคอมมิชชัน่
ค้างจ่าย นายธเนษฐศักดิ์ฯ 0.23 ล้านบาท
9 นางสาว

- นางสาวนิชานันท์ฯ

- ค่าคอมมิชชัน่

นิชานันท์

เป็ นผูบ้ ริ หารของ

บริ ษทั ได้มีจ่ายค่า

รัตนเกตุ

บริ ษทั

คอมมิชชัน่ ให้กบั

- ค่าคอมมิชชัน่ ทั้งปี

-

0.2

- ค่าคอมมิชชัน่ คง

-

-

ค้าง

- บริ ษทั ฯ แต่งตั้งนางสาวนิชานันท์ฯ เป็ นผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ (ฝ่ ายปฏิบตั ิการ)
- บริ ษทั ฯ ได้กาหนดโยบายการจ่ายผลตอบแทนการขาย

นางสาวนิชานันฯ ที่

ในปี 2560 เพื่อขยายธุ รกิจ สาหรับผูท้ ี่ดาเนินการกิจกรรม

สามารถแนะนา

การขายต่างดังนี้ แนะนาลูกค้า สร้างความต้องการของลูกค้า

ลูกค้ารายใหม่ โดย

และปิ ดการขายดังนี้

เข้าเงื่อนไขตาม
นโยบายการจ่าย

1. กรณี สัญญาให้บริ การรับส่ งพนักงานระยะยาว

ผลตอบแทนการ

a. บริ ษทั ฯ จะจ่ายตอบแทนการขายในอัตรา 0.2% ของ

ขายในปี 2560

มูลค่าสัญญาให้บริ การ
b. บริ ษทั ฯ จะแบ่งจ่ายผลตอบแทนการขายตามระยะเวลา
ดังนี้ (1)50% ของผลตอบแทนการขายเมื่อดาเนินการทา
สัญญากับลูกค้าเรี ยบร้อย (2) 25% เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับ
ส่ วนที่ 2 - 82

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
รายได้ค่าให้บริ การในเดือนแรกเรี ยบร้อยแล้ว (3) 25%
เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับรายได้ค่าให้บริ การในเดือนที่สอง
เรี ยบร้อย
2. กรณี ให้บริ การรายวัน
a. บริ ษทั ฯ จะจ่ายผลตอบแทนการขายในอัตรา 1% ของ
รายรับที่ได้
b. บริ ษทั ฯ จะจ่ายผลตอบแทนการขายเมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับ
รายได้เรี ยบร้อยแล้ว
c. การจ่ายผลตอบแทนการขายต้องได้รับอนุมตั ิจาก
กรรมการผูจ้ ดั การ
ทั้งนี้ นโยบายนี้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2560
และหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ดังกล่าว ในบางส่ วนหรื อทั้งหมดเพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของบริ ษทั ฯ
- ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560 บริ ษทั ไม่มียอดค่าคอมมิชชัน่
ส่ วนที่ 2 - 83

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
ค้างจ่ายนางสาวนิชานันท์ จากยอดค่าคอมมิชชัน่ ทั้งหมด
0.26 ล้านบาท

ส่ วนที่ 2 - 84

ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
13.1 ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงินของบริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) สาหรับปี 2559 และ
ปี 2560 รายละเอียดดังนี้
รายงานและงบการเงิน
31 ธันวาคม 2559
การแสดงความเห็ น ของ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผลการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถู กต้อง
ตามที่ควรในสาระ สาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการแสดง
ความเห็นของผูส้ อบ ต่องบการเงินโดยรวมแบบไม่มีเงื่อนไข
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930
หรื อนางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523
หรื อนางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874
จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
รายงานและงบการเงิน
31 ธันวาคม 2560
การแสดงความเห็ น ของ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผลการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถู กต้อง
ตามที่ควรในสาระ สาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการแสดง
ความเห็นของผูส้ อบ ต่องบการเงินโดยรวมแบบไม่มีเงื่อนไข
- มูลค่าคงเหลือของยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
ความเห็ นผูส้ อบบัญชี ได้ทาความเข้าและประเมินกระบวนการที่ฝ่ายบริ หาร
เลื อ กใช้ใ นการพิ จ ารณามู ล ค่ า คงเหลื อ ของยานพาหนะส าหรั บ ขนส่ ง และ
ประเมิ นข้อสมมติ และวิธี ก ารที่ผูเ้ ชี่ ย วชาญประเมิ น รวมถึ งการเปรี ย บเที ย บ
มูลค่าคงเหลือดังกล่าวกับข้อมูลตลาดภายนอก
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้
ความเห็นผูส้ อบบัญชี ได้ทาความเข้าใจในการจัดทาและการอนุ มตั ิประมาณ
การกาไรทางภาษีในอนาคต โดยการตรวจสอบข้อมูลที่จาเป็ นและสมมติฐาน
ทางด้า นเศรษฐกิ จที่ ส าคัญที่ ใ ช้ใ นการจัดท าประมาณการดัง กล่ า ว โดยการ

ส่ วนที่ 3 - 1

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

เปรี ย บเที ย บกับ แหล่ ง ข้อ มู ล ทั้ง ภายนอกและภายในของบริ ษ ทั ฯ ตลอดจน
ทดสอบการคานวณประมาณการกาไรทางภาษี ในอนาคตตามข้อมูลและข้อ
สมมติดงั กล่าวข้างต้นและพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน
ที่สาคัญต่อประมาณการกาไรทางภาษีในอนาคต โดยเฉพาะอัตราการเติบโต
ของรายได้ระยะยาว
- การรับรู้รายได้จากการให้บริ การ
ความเห็นผูส้ อบบัญชี ได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุ มภายในของ
บริ ษทั ฯ ที่ เกี่ ย วข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ ั บผิดชอบ ทาความ
เข้า ใจและเลื อ กตัว อย่ า งมาทดสอบการปฎิ บ ัติ ต ามการควบคุ ม ที่ บ ริ ษ ัท ฯ
ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ได้ทาการส่ งหนังสื อยืนยันยอดรายได้ไปยังลูกค้าราย
หลักของบริ ษทั ฯ และสุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้จากการ
ให้บริ การที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบ
กับ ได้ส อบทานใบลดหนี้ ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ออกให้ แ ก่ ลู ก ค้า ภายหลัง วัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลาบัญชี และได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการ
ให้บริ การแบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติ ที่อาจเกิ ดขึ้ นของรายได้
จากการให้บริ การ โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทาผ่านใบสาคัญทัว่ ไป
- ข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่เสดงอยูใ่ นรายงานนั้น)
ความเห็ นผูส้ อบบัญชี ต่องบการเงิ นไม่ครอบคลุ มถึ งข้อมูลอื่ นและไม่ได้ให้
ข้อสรุ ปในลักษณะการให้ความเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่น
นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874
หรื อนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930
หรื อนางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523
จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ส่ วนที่ 3 - 2

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
13.1.2 ตารางสรุ ปงบการเงิน
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58
ล้านบาท ร้ อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
97.48
20.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
24.85
5.10
สิ นค้าคงเหลือ
0.60
0.12
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน
2.61
0.54
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
8.41
1.73
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
133.95
27.49
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน
1.48
0.30
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
345.13
70.82
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
6.23
1.28
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
0.52
0.11
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
353.37
72.51
รวมสิ นทรัพย์
487.32
100.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
30.93
6.35
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
49.82
10.22
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
0.96
0.20
81.72
16.77
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจาก
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
158.58
32.54
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
11.29
2.32
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
1.59
0.33
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
1.07
0.22
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
172.53
35.40
รวมหนีส้ ิ น
254.25
52.17
ทุนจดทะเบียน
110.00
22.57
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
110.00
22.57

ส่ วนที่ 3 - 3

งบการเงิน (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60
ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ
44.99
8.80
35.48
5.31
35.83
7.00
44.00
6.58
0.51
0.10
0.70
0.10
2.63
0.51
2.90
0.43
9.97
1.95
13.60
2.03
93.93
18.36
96.68
14.45
2.90
0.57
8.95
1.34
404.81
79.14
552.81
82.65
9.22
1.80
9.35
1.40
0.66
0.13
1.08
0.16
417.59
81.64
572.18
85.55
511.52
100.00
668.86
100.00
29.87
5.84
35.77
5.35
67.62
0.88
98.36

13.22
0.17
19.23

95.45
0.67
131.89

14.27
0.10
19.72

150.34
14.00
4.09
1.23
169.66
268.02
110.00
110.00

29.39
2.74
0.80
0.24
33.17
52.40
21.50
21.50

227.27
16.84
5.14
1.42
250.67
382.55
154.69
123.75

33.98
2.52
0.77
0.21
37.48
57.19
23.13
18.50

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ น้
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
กาไรสะสมจัดสรรแล้ว - สารองตาม
กฎหมาย
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

107.19

22.00

107.19

20.96

22.49
107.19

3.36
16.03

3.83
12.04
233.07
487.32

0.79
2.47
47.83
100.00

5.00
21.31
243.50
511.52

0.98
4.17
47.60
100.00

6.40
26.48
286.31
668.86

0.96
3.96
42.81
100.00

2. งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนบริ การ
กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไรก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้นพืน้ ฐาน (บาท)

งบการเงิน (ตรวจสอบแล้ว)
สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 58
สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 59
สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 60
ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ
264.27
100.00
300.78
100.00
347.50
100.00
205.18
77.64
229.03
76.14
266.25
76.62
59.09
22.36
71.75
23.86
81.25
23.38
1.70
0.64
1.80
0.60
1.14
0.33
60.79
23.00
73.55
24.45
82.39
23.71
28.35
10.73
32.73
10.88
39.64
11.41
32.45
(18.78)
13.67
(1.87)
11.80

12.28
(7.11)
5.17
(0.71)
4.46

40.81
(15.72)
25.09
(3.16)
21.93

13.57
(5.23)
8.34
(1.05)
7.29

42.75
(13.66)
29.09
(2.84)
26.25

12.30
(3.93)
8.37
(0.82)
7.75

11.80
0.040

4.46

(2.27)
0.45
(1.82)
20.11
0.044

(0.76)
0.15
(0.60)
6.69

26.25
0.053

7.75

ส่ วนที่ 3 - 4

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
3. งบกระแสเงินสด

สรุ ปงบกระแสเงินสด

งบการเงิน (ตรวจสอบแล้ว)
สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 58 สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 59 สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 60
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
เงินชดเชยค่าเสี ยหายจากสัญญาประกันภัย
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่าย
ยานพาหนะสาหรับขนส่ งและอุปกรณ์
ตัดจาหน่ายกาไรจากการขายและเช่ากลับ
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ตัดจาหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดรับจากเงินชดเชยค่าเสี ยหาย

ส่ วนที่ 3 - 5

13.67

25.09

29.09

34.26
(1.20)

42.46
-

46.82
-

(0.35)

0.46

0.12

(0.62)
0.35
0.56
(0.14)
18.78

(0.62)
0.40
(0.21)
15.72

(0.12)
1.21
(0.09)
13.66

65.31

83.31

90.69

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

(10.98)
0.09
(1.29)
(0.25)

(8.18)
(0.19)
(3.13)
(0.59)

(0.44)
(0.26)
0.16
61.00
1.20

(0.49)
0.41
0.27
71.09
-

5.37
(0.09)
0.20
84.07
-

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้น
จ่ายชาระเจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
ซื้ อยานพาหนะสาหรับขนส่ งและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง
ลดลง
เงินสดรับจากการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ น้ เพิ่มทุน
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ น้
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
จ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
ข้ อมูลกระแสเงินเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ยานพาหนะสาหรับขนส่ งเพิ่มขึ้นจากการทาสัญญา
เช่าการเงิน
รายการซื้ อสิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ

ส่ วนที่ 3 - 6

1.09
0.14
(18.78)
(2.63)
42.02

2.61
(0.18)
0.21
(15.72)
(2.90)
55.11

2.63
(0.16)
0.09
(13.66)
(3.40)
69.58

(1.05)
(17.51)
1.35
(17.22)

(1.42)
(0.89)
(36.69)
0.18
(38.82)

(6.05)
(0.30)
(15.62)
0.65
(21.32)

(19.42)
(5.00)

-

-

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

22.49
(74.33)
(5.93)
(57.77)
(9.51)
44.99
35.48

67.61
0.89

68.65
0.30

179.09
0.83

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
1. อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2558

อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
เท่า
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
เท่า
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
เท่า
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
เท่า
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
วัน
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
เท่า
ระยะเวลาชาระหนี้เจ้าหนี้การค้า
วัน
Cash Cycle
วัน
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratios)
อัตรากาไรขั้นต้น
%
อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน
%
อัตราส่ วนเงินสดต่อการทากาไร
%
อัตรากาไรสุ ทธิ
%
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
%
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratios)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
%
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
%
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
เท่า
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
เท่า
อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
เท่า
อัตราส่ วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash Basis)
เท่า
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
%

ปี 2559

1.64
1.50
0.43
11.13
32.36
374.66
0.96
8.92
40.35
(7.03)

0.95
0.82
0.61
9.97
36.11
410.03
0.88
9.88
36.43
0.55

0.73
0.60
0.60
8.72
41.30
439.80
0.82
10.77
33.43
8.68

22.36%
12.28%
129.50%
4.44%
7.76%

23.86%
13.57%
135.02%
7.25%
9.20%

23.38%
12.30%
162.75%
7.53%
9.91%

7.81%
9.96%
0.64

8.17%
10.67%
0.61

7.24%
8.76%
0.59

1.09
3.38
0.33
89.92%

1.10
4.69
0.51
94.79%

1.34
6.34
0.68
62.96%

หมายเหตุ : อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ คานวณจากกาไรสุทธิหกั หลังสารองตามกฎหมาย หารรายได้รวม

ส่ วนที่ 3 - 7

ปี 2560

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
14. คาอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
บริ ษทั ฯ ให้บริ การรถรับส่ งพนักงานไม่ประจาทาง ผ่านรู ปแบบรถที่ให้บริ การ 2 รู ปแบบ คือรถโดยสาร
ของบริ ษทั ฯ และรถโดยสารร่ วมบริ การ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีรถโดยสารให้บริ การรวมทั้งสิ้ น
328 คัน แบ่งเป็ นรถโดยสารของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 238 คัน และรถโดยสารร่ วมบริ การเท่ากับ 90 คัน ทั้งนี้ บริ ษทั
ฯ จะให้บริ การกับลูกค้าแต่ละรายผ่านการทาสัญญาให้บริ การรับส่ งพนักงาน ซึ่ งระบุเส้นทางการเดิ นรถและ
ระบุอตั ราการให้บริ การในแต่ละเส้นทางอย่างชัดเจน โดยบริ ษทั ฯ มีหน้าที่จดั หารถโดยสารให้เพียงพอตาม
จานวนผูโ้ ดยสารที่ลูกค้ากาหนดในแต่ละเส้นทางและให้บริ การอย่างเหมาะสมตามที่ตกลงกับลูกค้าไว้
สาหรับภาพรวมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการ
ให้บริ การรถโดยสารไม่ประจาทางเท่ากับ 264.27 ล้านบาท เท่ากับ 300.78 ล้านบาท และเท่ากับ 347.50 ล้าน
บาทตามลาดับ โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ย (Compound Average Growth Rate) สาหรับช่ วง 3 ปี ดังกล่าว
ประมาณร้ อยละ 14.05 แบ่งเป็ นรายได้จากการให้บริ ก ารรถโดยสารของบริ ษทั ฯ เท่า กับ 196.26 ล้านบาท
231.42 ล้านบาท และ 277.66 ล้านบาทตามลาดับ และมีรายได้จากการให้บริ การรถโดยสารร่ วมบริ การเท่ากับ
68.01 ล้า นบาท, 69.36 ล้านบาท และ 69.84 ล้านบาทตามลาดับ โดยบริ ษทั ฯ มี สั ดส่ วนรายได้จากการ
ให้บริ การด้วยรถโดยสารของบริ ษทั ฯ ต่อรายได้จากการให้บริ การรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องตลอดช่ วง 3 ปี ที่
ผ่านมา ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนรายได้จากการให้บริ การด้วยรถโดยสารของบริ ษทั ฯ
เท่ากับร้อยละ 79.90 และสัดส่ วนรายได้จากการให้บริ การด้วยรถโดยสารร่ วมบริ การ เท่ากับร้อยละ 20.10 อีก
ทั้งบริ ษทั ฯ จะลงทุนซื้ อยานพาหนะสาหรับขนส่ งเมื่อมีความแน่นอนว่าจะได้รับงานจากลูกค้าเท่านั้น
14.1. การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
14.1.1 รายได้ รวม
บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมระหว่างในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 265.97 ล้านบาท 302.58 ล้านบาท
และ 348.64 ล้านบาทตามลาดับ โดยแบ่งเป็ นรายได้จากการให้บริ การเท่ากับ 264.27 ล้านบาท 300.78
ล้านบาท และ 347.50 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 99.36 ร้อยละ 99.41 และร้อยละ 99.67 ของรายได้รวม
ตามลาดับ และรายได้อื่น อาทิ ดอกเบี้ยรับ กาไรจากการจาหน่ายยานพาหนะ กาไรจากการขายทรัพย์สินรอตัด
บัญชี ซึ่ งเกิดจากการทารายการขายยานพาหนะแล้วเช่ากลับ (Sale and Leaseback) เป็ นต้น โดยรายได้อื่นใน
งวดดังกล่าวเท่ากับ 1.70 ล้านบาท 1.80 ล้านบาท และ 1.14 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.64 ร้อยละ 0.60 และ
ร้อยละ 0.33 ของรายได้รวม ตามลาดับ

ส่ วนที่ 3 - 8

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
ตารางแสดงรายได้ จากการให้ บริการเดินรถโดยสารแยกตามประเภทในปี 2558 ถึงปี 2560
รายได้ จากการให้ บริการ
1. รถโดยสารของบริษัทฯ
1.1 รถบัส
1.2 รถมินิบสั และรถไมโครบัส
1.3 รถตู้
1.4 รถตู้ วีไอพี
1.5 รถเก๋ ง วีไอพี
2. รถโดยสารร่ วมบริการ
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ อนื่

2558
ล้านบาท
196.26
189.74
1.77
4.75
68.01
264.27
1.70

2559

ร้ อยละ ล้านบาท
74.26
231.42
71.80
214.40
0.67
1.60
1.80
14.06
1.36
25.74
69.36
100.00
300.78
1.80

2560
ร้ อยละ ล้านบาท
76.94
277.66
71.28
249.51
0.53
4.52
4.67
21.62
0.45
1.94
0.07
23.06
69.84
100.00
347.50
1.14

ร้ อยละ
79.90
71.80
1.30
6.22
0.56
0.02
20.10
100.00

รายได้ จากการบริการ
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริ การระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560 เท่ากับ 264.27 ล้านบาท 300.78 ล้านบาท
และ 347.50 ล้านบาทตามลาดับ โดยแบ่งเป็ น
1)

รายได้ จากการให้ บริการ ที่เกิดจากรถโดยสารของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 196.26 ล้านบาท 231.42 ล้าน
บาท และ 277.66 ล้านบาทตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 74.26 ร้อยละ 76.94 และร้อยละ 79.90
ของรายได้จากการให้บริ การรวมตามลาดับ

2)

รายได้ จากการให้ บริ การที่เกิดจากรถร่ วมบริ การ เท่ากับ 68.01 ล้านบาท 69.36 ล้านบาท และ
69.84 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 25.74 ร้อยละ 23.06 และร้อยละ 20.10 ของรายได้จากการ
ให้บริ การรวม ตามลาดับ

จานวนรถโดยสารของบริ ษทั ฯ ที่ให้บริ การสาหรับลูกค้าแต่ละรายมี จานวนตั้งแต่ 1 คันถึง 21 คัน
จานวนรถสู งสุ ด โดยใช้รถบัสในการให้บริ การเป็ นหลัก ในขณะที่จานวนรถโดยสารร่ วมบริ การที่ให้บริ การ
สาหรับลูกค้าแต่ละรายมีจานวนตั้งแต่ 1 คันถึง 16 คัน โดยใช้รถตูใ้ นการให้บริ การเป็ นหลัก ทั้งนี้ รู ปแบบการ
ให้บริ การขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก โดยบริ ษทั ฯ จะลงทุนเพิ่มจานวนรถโดยสารของบริ ษทั ฯ
ก็ต่อเมื่อมีความชัดเจนที่จะได้รับงานจากลูกค้า
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริ การ เพิม่ ขึ้นเท่ากับ 46.72 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ
15.53 จากปี ก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริ การดังกล่าวเกิดจากการขยายการให้บริ การแก่กลุ่ม
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ลูกค้าเดิมที่เพิ่มสัดส่ วนการใช้บริ การรถโดยสารของบริ ษทั ฯ และเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริ การดังกล่าว
เกิดจากการให้บริ การแก่ลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในปี 2560 โดยมีการเพิ่มการให้บริ การคือ
ลูกค้ารายใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 จานวน 3 รายด้วยจานวนรถบัส 26 คันและรถตู้ 5 คัน ทั้งนี้ การ
รับรู ้รายได้จากลูกค้าดังกล่าวเป็ นการรับรู ้รายได้เพียงบางส่ วน เนื่องจากการให้บริ การเกิดขึ้นระหว่างปี
14.1.2 ต้ นทุนบริการและกาไรขั้นต้ น
ต้ นทุนบริ การ : ต้นทุนบริ การหลักของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยค่าน้ ามันเชื้ อเพลิ ง เงิ นเดื อน โบนัสและ
สวัสดิ การพนักงาน ค่าเสื่ อมราคา ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับรถยนต์ ค่าเบี้ ยประกันภัย ต้นทุ นค่ารถร่ วมบริ การและ
ต้นทุนอื่น โดยในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุ นบริ การเท่ากับ 205.18 ล้านบาท เท่ากับ 229
ล้านบาท และเท่ากับ 266.25 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 77.64 ร้อยละ 76.14 และร้อยละ 76.62 เมื่อเทียบกับ
รายได้จากการบริ การรวมตามลาดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้ นของอัตราส่ วนต้นทุนบริ การต่อรายได้จากการบริ การ
เป็ นผลมาจากการที่ บ ริ ษ ัท ฯ มี ก ารน ารถโดยสารใช้แ ล้ว ไปปรั บ ปรุ ง สภาพเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้า ที่ ไ ด้
ดาเนิ นการต่อสัญญาใช้บริ การระยะยาวต่อจากสัญญา ซึ่ งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นค่าใช้จ่ายแบบเกิดขึ้นเพียง
ครั้งเดียว (One-time expense) และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนเชื้ อเพลิงจากราคาน้ ามันที่มีการปรับเพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปี ก่อน
โดยสัดส่ วนต้นทุนค่าน้ ามันเชื้ อเพลิ งต่อรายได้จากรถโดยสารของบริ ษทั ฯ ในปี 2558 ปี 2559 และปี
2560 เท่ากับร้อยละ 19.02 ร้อยละ 18.15 และร้อยละ 20.13 ตามลาดับ ถึงแม้บริ ษทั ฯ จะมีการควบคุมต้นทุนค่า
น้ ามันเชื้ อเพลิ งจากประสบการณ์การดาเนิ นธุ รกิจในอุตสาหกรรมการให้บริ การรับส่ งพนักงานอย่างยาวนาน
แต่เนื่องจากราคาน้ ามันเชื้อเพลิงขายปลีกเฉลี่ยสู งกว่าปี ก่อน
แม้วา่ บริ ษทั ฯ จะมีการลงทุนเพิ่มปริ มาณรถโดยสารอย่างต่อเนื่ องจากปี 2559 ที่มีจานวน 176 คัน เป็ น
จานวน 238 คันในปี 2560 ก็ตาม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้ นของต้นทุ นบริ การของบริ ษทั ฯ ยังมาจากค่าเสื่ อมราคา
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าเบี้ยประกันภัยและต้นทุนอื่น ซึ่ งเพิ่มขึ้นตามจานวนรถโดยสารของบริ ษทั
ฯ เพื่อรองรับความต้องการใช้รถโดยสารที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าในแต่ละปี
กาไรขั้นต้ น : ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นรวมเท่ากับ 59.09 ล้านบาท เท่ากับ
71.75 ล้านบาท และเท่ากับ 81.25 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้ อยละ 22.36 ร้อยละ 23.86
และร้อยละ 23.38 ตามลาดับ โดยกาไรขั้นต้นมีการเพิ่มขึ้นในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาจากการการควบคุมค่าใช้จ่าย
ต้นทุนบริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น แต่อตั รากาไรขั้นต้นลดลง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนเพิ่มจากนารถ
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โดยสารใช้แล้วไปปรับปรุ งสภาพเพื่อให้บริ การแก่ลูกค้าที่ได้ดาเนิ นการต่อสัญญาใช้บริ การระยะยาวต่อจาก
สัญญา ซึ่ งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นค่าใช้จ่ายแบบเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (One-time expense)
ทั้งนี้ ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นจากการให้บริ การรถโดยสารของบริ ษทั ฯ
เท่ากับ 49.96 ล้านบาท เท่ากับ 61.59 ล้านบาท และเท่ากับ 72.10 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นจาก
การให้บริ การรถโดยสารของบริ ษทั ฯ เท่ากับร้อยละ 25.46 ร้อยละ 26.61 และร้อยละ 25.97 ตามลาดับ โดย
บริ ษ ทั ฯ มี ก าไรขั้นต้นเพิ่ มขึ้ นและอัตราก าไรขั้นต้นลดลงจากปี 2559 เนื่ องจากบริ ษ ทั ฯ มี รายได้จากการ
ให้บริ การเพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง ประกอบกับบริ ษทั ฯ สามารถบริ หารจัดการต้นทุนค่าน้ ามันเชื้ อเพลิ งและควบคุ ม
ค่าใช้จ่ายในการซ่ อมบารุ งได้ดีข้ ึ น นอกจากนี้ ในอดี ตบริ ษทั ฯ จะรั บมอบยานพาหนะแล้วนามาตกแต่งให้
เรี ย บร้ อ ยก่ อ นจึ ง เริ่ ม ให้บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้า ท าให้ บ ริ ษ ัท ฯ รั บ รู ้ ต้นทุ นค่ า เสื่ อ มราคาโดยที่ ย งั ไม่ มี ร ายได้จาก
ยานพาหนะคันดังกล่าว โดยในภายหลังบริ ษทั ฯ ได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการรับมอบ โดยจะรับมอบยานพาหนะ
เมื่อทาการตกแต่งเรี ยบร้อยแล้วเท่านั้น เพื่อให้บริ การแก่ลูกค้าได้ทนั ที ทาให้กาไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ ดีข้ ึน แต่
อัตราก าไรขั้นต้นที่ ลดลง มาจากบริ ษ ทั ฯ มี ตน้ ทุ นเพิ่ มจากนารถโดยสารใช้แล้วไปปรั บปรุ ง สภาพเพื่ อให้
บริ ก ารแก่ ลู ก ค้า ที่ ไ ด้ดาเนิ นการต่ อ สั ญ ญาใช้บ ริ ก ารระยะยาวต่ อ จากสั ญญา ซึ่ ง ค่ า ใช้จ่า ยดัง กล่ า วจะเป็ น
ค่าใช้จ่ายแบบเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (One-time expense)
กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ น

กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ น
80

รถโดยสารร่ วมบริการ
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23.86%

17%
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14.1.3 ค่ าใช้ จ่ายในบริหาร
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย : ค่าใช้จา่ ยในการขายประกอบด้วย เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าโฆษณา
และส่ งเสริ มการขาย ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษทั ฯ มี
ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 8.74 ล้านบาท เท่ากับ 10.60 ล้านบาท และเท่ากับ 13.87 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 3.29 ร้อยละ 3.50 และร้อยละ 3.98 ของรายได้รวมตามลาดับ ส่ วนใหญ่จะเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของฝ่ าย
ปฎิบตั ิการในการควบคุมและดูแลกระบวนการเดินรถของลูกค้าให้มีประสิ ทธิภาพ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร : ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารหลัก ของบริ ษ ัท ฯ ประกอบด้ว ย เงิ น เดื อ นและ
สวัสดิ การพนักงานและค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับค่าบริ การต่างๆ ของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย บริ การนายทะเบี ยนหลักทรั พย์ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่ าสอบบัญชี ค่าตรวจสอบ
ภายใน ค่าปรึ กษาทางกฎหมาย ค่าที่ ปรึ กษาทางการเงิ น ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าธรรมเนี ยมอื่ น โดยในปี
2558 ปี 2559 และ
ปี 2560 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 19.60 ล้านบาท เท่ากับ 22.13 ล้านบาท และเท่ากับ 25.77
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 7.37 ร้อยละ 7.31 และร้อยละ 7.39 ของรายได้รวมตามลาดับ
บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2560 มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรี ยมการนา
มาตรฐานสากลระบบบริ หารจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน (ISO 39001) เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ทางานของบริ ษทั ฯ การเพิ่มขึ้ นของค่าใช้จ่ายเงิ นเดื อน ตามการปรั บเพิ่มกาลังคนเพื่ อรั บรองการขยายการ
ให้บริ การและการจัดเตรี ยมหน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกเครื่ องมือทางการเงินใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (ATP30-W1) โดย
กาหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ สาหรับผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ได้
4 ครั้งได้แก่วนั ที่ 29 ธันวาคม 2560 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 วันที่ 28 ธันวาคม 2561 และวันที่ 23 พฤษภาคม
2562
14.1.4 ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงิ นกู้สถาบันการเงิ น และดอกเบี้ยจ่ายจากการขอรั บการ
สนับสนุนวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันทางการเงินโดยการทาสัญญาเช่าทางการเงิน โดยในปี 2558 ปี 2559 และ
ปี 2560 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินเท่ากับ 18.78 ล้านบาท เท่ากับ 15.72 ล้านบาท และเท่ากับ 13.66 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 7.11 ร้อยละ 5.23 และร้อยละ 3.93 ของรายได้รวมตามลาดับ
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน (มาจากสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้ อ) อย่างต่อเนื่ อง
จากการลงทุนซื้ อยานพาหะเพิ่มขึ้น 63 คันเพื่อรองรับการขยายตัวของธุ รกิจ และบริ ษทั ฯ มีภาระดอกเบี้ยตาม
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สัญญาเช่าการเงินที่ลดลง (อัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมเท่ากับร้อยละ 3.70 - 4.05) โดยเป็ น
สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้ อทั้งหมดจานวน 163 สัญญา ซึ่ งจะหมดสัญญาในปี 2561 ถึงปี 2565 จานวน
19 คัน จานวน 27 คัน จานวน 46 คัน จานวน 26 คัน และจานวน 45 คันตามลาดับ
14.1.5 กาไรสุ ทธิและอัตรากาไรสุ ทธิ
บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 11.80 ล้านบาท เท่ากับ 21.93 ล้านบาท และ
เท่ากับ 26.25 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ เท่ากับร้อยละ 4.44 ร้อยละ 7.25 และร้อยละ 7.53 ตามลาดับ การ
เพิ่มขึ้นของกาไรสุ ทธิ และอัตรากาไรสุ ทธิ ตลอด 3 ปี ที่ผา่ นมา เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริ การ
อันเนื่องมาจากการขยายการให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยรถโดยสารของบริ ษทั ฯ และอัตราการทากาไรที่เพิ่มขึ้นจาก
การให้บริ การแก่ลูกค้ารายใหม่ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังสามารถบริ หารจัดการต้นทุนค่าน้ ามันและค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบารุ งได้ดีข้ ึน รวมทั้งบริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลง
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ

7.53%

7.25%
4.44%

ล้ านบาท

30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

26.25

21.93
11.80
2558

2559
กาไรขั ้นต้ น

9%
7%
5%
3%
1%
-1%

2560
อัตรากาไรขั ้นต้ น

14.2. การวิเคราะห์ งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
14.2.1 รวมสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 487.32 ล้าน
บาท เท่ากับ 511.52 ล้านบาท และ 668.86 ล้านบาทตามลาดับ โดยรายการสิ นทรั พย์ที่สาคัญที่ มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด : เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ประกอบด้วยเงิ นสดและเงิ นฝาก
ธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ น
สดเท่ากับ 97.48 ล้านบาท เท่ากับ 44.99 ล้านบาทและเท่ากับ 35.48 ล้านบาทหรื อคิดเป็ น ร้อยละ 20.00
ร้อยละ 8.80 และร้อยละ 5.31 ของสิ นทรัพย์รวมตามลาดับ
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มาจากในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 1
(ATP30-W1) ให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นเดิ มจานวน 123,749,504 หน่ วย โดยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ซึ่ งเป็ นวัน
กาหนดการใช้สิทธิ ครั้ งที่ 1 ของ ATP30-W1 มีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ใช้สิทธิ แปลงสภาพ ATP30-W1
จานวน 26,462,571 หน่วย เพื่อซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ในราคาหุ ้นละ 0.85 บาท โดยบริ ษทั ได้รับเงิน
จากการเพิ่มทุนทั้งสิ้ น รวมเป็ นเงิน 22.49 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ ได้รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนจานวนดังกล่าวสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังต่อไปนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
1. เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

จานวนเงิน
22.49

จานวนเงินทีใ่ ช้ ไป จานวนเงินคงเหลือ
-

22.49

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้า
และลูกหนี้ อื่นเท่ากับ 24.85 ล้านบาท เท่ากับ 35.83 ล้านบาท และเท่ากับ 44.00 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
5.10 ร้อยละ 7.00 และร้อยละ 6.58 ของสิ นทรัพย์รวมตามลาดับ ซึ่ งมีรายละเอียดลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ดังนี้
ลูกหนีก้ ารค้ า ประกอบด้วย ลูกค้าตามปกติของธุ รกิจและรายได้จากการให้บริ การค้างรับ โดยบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้
การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 24.52 ล้านบาท เท่ากับ 35.82 ล้านบาท
และเท่ากับ 43.91 ล้านบาทตามลาดับ โดยลูกหนี้ การค้าที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่ องสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้
จากการให้บริ การ โดยมีรายละเอียดอายุลูกหนี้การค้าดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
รายการลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560

ลูกหนี้การค้า
รายได้จากการใช้บริ การค้างรับ
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้อื่น

23,743
774
215
120

34,551
1,271
4
1

42,178
1,727
86
12

รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนี้อนื่

24,852

35,827

44,003
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บริ ษทั ฯ มีนโยบายการให้เครดิตเทอมลูกค้าเท่ากับ 10 ถึง 120 วัน โดยระยะเวลาการให้เครดิตเทอม
ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการเป็ นคู่คา้ และการพิจารณาความเหมาะสมจากฝ่ ายบริ หาร โดยลูกหนี้ที่มียอดค้างชาระ
จะผ่านขั้นตอนที่ถูกกาหนดไว้ในนโยบายการติดตามหนี้ อาทิ การติดตามทวงถามโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
การออกหนังสื อติดตามหนี้ และการแจ้งความเพื่อดาเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย หากลูกค้ามีระยะเวลา
ค้างชาระหนี้ต้ งั แต่ 6 เดือนขึ้นไป ทางบริ ษทั ฯ จะตั้งสารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญเต็มจานวน ทั้งนี้ ใน ปี 2558
ปี 2559 และปี 2560 บริ ษทั ฯ มีระยะเวลาการเก็บหนี้ เฉลี่ยเท่ากับ 32.36 วัน 36.11 วัน และ 41.30 วันตามลาดับ
โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีระยะเวลาการเก็บหนี้ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น เนื่ องจากในปี นี้บริ ษทั ฯ ได้ให้บริ การแก่ลูกค้าราย
ใหม่ ซึ่ งให้เครดิตเทอมประมาณ 45 วัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรี ยบเทียบโดยรวมบริ ษทั ฯ ยังคงมีการบริ หาร
จัดเก็บหนี้ที่ดีโดยต่อเนื่ องและเป็ นไปตามนโยบายการให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้าของบริ ษทั ฯ
ลูกหนีอ้ นื่ บริ ษทั ฯ มีรายการลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 0.34 ล้าน
บาท เท่ากับ 0.005 และเท่ากับ 0.098 ล้านบาท โดยเป็ นรายการที่สาคัญคือ เงินทดรองจ่ายพนักงานสาหรับ
นาไปใช้ในกิจการ และเงินทดรองจ่ายให้กบั ลูกค้า เช่นค่าทางด่วน ค่าเบี้ยเลี้ยงนักขับนอกสถานที่ เป็ นต้น
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง : ยานพาหนะสาหรับขนส่ งของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย รถบัสโดยสาร รถมินิบสั และ
รถไมโครบัส รถตู้ รถตูว้ ีไอพี รถเก๋ งวีไอพี รถที่ใช้ในการบริ หาร และรถที่ใช้ในการสนับสนุ นสาหรับฝ่ าย
ปฏิ บ ัติ ก ารและฝ่ ายบ ารุ ง รั ก ษาโดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560

บริ ษ ัท ฯ มี

ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง - สุ ทธิ เท่ากับ 345.13 ล้านบาท เท่ากับ 404.81 ล้านบาท และเท่ากับ 552.81 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 70.82 ร้อยละ 79.14 และร้อยละ 82.65 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะ
ลงทุ นในยานพาหนะสาหรั บขนส่ ง ก็ต่อเมื่ อมี การตกลงทาสัญญากับทางลู กค้าแล้ว โดยมี รายละเอี ยดการ
เปลี่ยนแปลงของยานพาหนะสาหรับขนส่ งดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560

ราคาทุน ยอดยกมา
ซื้ อเพิ่ม
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย

368.87
83.87
(2.52)

450.22
100.93
(0.62)

550.53
193.75
(5.69)

ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ค่าเสื่ อมราคา - ยอดยกมา
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนจาหน่าย

450.22
(73.36)
(33.25)
1.52

550.53
(105.09)
(40.93)
0.30

738.59
(145.72)
(44.99)
4.93
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ค่ าเสื่ อมราคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(105.09)

(145.72)

(185.78)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี - ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
345.13
404.81
552.81
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มียานพาหนะสาหรับขนส่ งเท่ากับ 552.81 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2559 เท่ากับ 148.00 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 36.56 จานวนรถที่เพิ่มทั้งหมด 64 คัน ซึ่ งเป็ นการ
ลงทุนซื้ อรถใหม่ โดยมีรถบัสโดยสารจานวน 39 คัน รถมินิบสั และรถไมโครบัสจานวน 6 คัน รถตูจ้ านวน
12 คัน รถตูว้ ีไอพี 5 คัน รถเก๋ งวีไอพี 1 คันและรถที่ใช้ในการสนับสนุนสาหรับฝ่ ายปฏิบตั ิการ 1 คัน สาหรับ
รองรับการเพิ่มขึ้นของปริ มาณความต้องการใช้ของลูกค้ารายเดิ ม และลู กค้ารายใหม่จานวน 7 ราย โดยเริ่ ม
ให้บริ การในเดือนมีนาคม 2560 เป็ นต้นมา ซึ่ งบริ ษทั ฯ สั่งซื้ อรถโดยสารใหม่ผ่านการทาสัญญาเช่าซื้ อและจะ
ทยอยชาระเสร็ จสิ้ นภายในปี 2565
14.2.2 หนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 254.25 ล้านบาท
เท่ากับ 268.02 ล้านบาท และเท่ากับ 382.55 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 52.17 ร้ อยละ 52.40 และร้อยละ
57.19 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยรายการหนี้ สินที่สาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินรวมของ
บริ ษทั ฯ มีดงั นี้
เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี้ การค้า
และเจ้าหนี้ อื่นเท่ากับ 30.93 ล้านบาท 29.87 ล้านบาท และ 35.77 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.35 ร้อยละ
5.84 และร้อยละ 5.35 ของสิ นทรัพย์รวมตามลาดับ ซึ่ งมีรายละเอียดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ดังนี้
เจ้ าหนีก้ ารค้ า : เจ้าหนี้การค้าหลักของบริ ษทั ฯ ได้แก่ เจ้าหนี้ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง ค่ารถร่ วม และค่าอะไหล่ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 21.97 ล้านบาท 22.25
ล้านบาท และ 24.83 ล้านบาทตามลาดับ และมีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31
ธันวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 0.91 ล้านบาท เท่ากับ 1.22 ล้านบาท และเท่ากับ 1.14
ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ได้รับเครดิตเทอมจากเจ้าหนี้เป็ นระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 30 - 90 วัน
เจ้ าหนี้อื่น : เจ้าหนี้ อื่นประกอบด้วย เจ้าหนี้ อื่น ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย เจ้าหนี้ ค่าสิ นทรัพย์ ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าเช่าและค่าบริ การ ค่าที่ปรึ กษาและค่าเบี้ยประชุ ม และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เช่น ค่าสอบบัญชี โบนัสและเงินปั น
ผลค้างจ่าย ค่าที่ปรึ ษา เป็ นต้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี้ อื่น
เท่ากับ 8.06 ล้านบาท เท่ากับ 6.39 ล้านบาท และเท่ากับ 9.79 ล้านบาทโดยรายละเอียดของรายการเจ้าหนี้ อื่นที่
สาคัญ คื อ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นธุ รกิ จ เช่ น ค่าสอบบัญชี ค่าตรวจภายใน ค่าที่ ปรึ กษาทาง
การเงิน ค่าที่ปรึ กษาทางกฎหมาย และค่าเบี้ยประกันภัย

ส่ วนที่ 3 - 16

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน (สั ญญาเช่ าซื้อและสั ญญาเช่ าทางการเงิน) :
บริ ษ ทั ฯ มี ห นี้ สิ นตามสั ญ ญาเช่ า ทางเงิ นซึ่ งเกิ ด จากการลงทุ นในยานพาหนะใหม่ เพื่ อ รองรั บ การ
ให้บริ การขนส่ ง โดยสามารถสรุ ปรายละเอียดหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย

240.95
(32.55)

242.40
(24.44)

351.04
(28.32)

รวม
หัก : ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

208.40
(49.82)

217.96
(67.62)

322.72
(95.45)

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน - สุ ทธิจากส่ วนทีถ่ ึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

158.58

150.34

227.27

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิ นเท่ากับ
208.40 ล้านบาท เท่ากับ 217.96 ล้านบาท และเท่ากับ 322.72 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 42.76 ร้อยละ 42.61
และร้อยละ 48.25 ของสิ นทรัพย์รวมตามลาดับ โดยแบ่งเป็ นส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี เท่ากับ 49.82 ล้านบาท เท่ากับ 67.62 ล้านบาท และเท่ากับ 95.45 ล้านบาท และหนี้ สินตาม
สัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี เท่ากับ 158.58 ล้านบาท เท่ากับ 150.34 ล้าน
บาท และเท่ากับ 227.27 ล้านบาทตามลาดับ โดยบริ ษทั ฯ ทาสัญญาเช่ าการเงิ นกับบริ ษทั ฯ ลี สซิ่ งทั้งหมด 10
แห่ง ซึ่ งมีกาหนดการชาระค่างวดเป็ นรายเดือนและมีอายุสัญญาประมาณ 4 - 5 ปี โดยมูลค่ารายการหนี้ สินตาม
สั ญ ญาเช่ า การเงิ นของบริ ษ ทั ฯ ดัง กล่ า วมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางเดี ย วกับ การขยายการลงทุ น ใน
ยานพาหนะสาหรับขนส่ งของกิ จการ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ ยของหนี้ สินตามสัญญาเช่ าทางการเงิ น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ที่บริ ษทั ฯ ได้รับเฉลี่ยร้อยละ 3.70 - 8.90 ต่อปี โดยรู ปแบบการคิดอัตราดอกเบี้ยส่ วนใหญ่เป็ น
แบบอัตราลดต้นลดดอก โดยผลรวมของจานวนเงินขั้นต่ าที่บริ ษทั ฯ ต้องชาระทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า แสดงได้
ดังตารางนี้

ส่ วนที่ 3 - 17

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ไม่ เกิน 1 ปี
ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่ าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าทีต่ ้ องจ่ ายทั้งสิ้นตามสั ญญาเช่ า

1 - 5 ปี

รวม

109.27
(13.82)

241.77
(14.50)

351.04
(28.32)

95.45

227.27

322.72

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่ เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี

79.67
(12.05)

162.73
(12.39)

242.40
(24.44)

มูลค่ าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าทีต่ ้ องจ่ ายทั้งสิ้นตามสั ญญาเช่ า

67.62

150.34

217.96

14.2.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้น : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนที่
ออกและชาระแล้วเท่ากับ 110.00 ล้านบาท และเท่ากับ 110.00 ล้านบาท และเท่ากับ 123.75 ล้านบาท
ตามลาดับ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม เท่ากับ 233.07 ล้านบาท เท่ากับ 243.50 ล้านบาท และเท่ากับ 286.31 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 47.83 ร้อยละ 47.60 และร้อยละ 42.81 ของสิ นทรัพย์รวมตามลาดับ โดยบริ ษทั ฯ มี
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรเท่ากับ 12.04 ล้านบาท เท่ากับ 21.31 ล้านบาท และเท่ากับ 26.48 ล้านบาท
ตามลาดับ
บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560
เท่ากับ 1.09 เท่า 1.10 เท่า และ 1.34 เท่าตามลาดับ โดยตลอด 3 ปี ที่ผา่ นมา อัตราหนี้ สินต่อส่ วนผูถ้ ือหุ ้นสู งขึ้น
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ขยายจานวนยานพาหนะเพื่อให้บริ การด้วยการทาสัญญาเช่าการเงินเป็ นหลัก ซึ่ งจะเห็นได้วา่
การลงทุนในแต่ละปี ตามตารางเพิ่มขึ้นทุกปี

ส่ วนที่ 3 - 18

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

จานวนยานพาหนะที่ลงทุนเพิ่มและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ถาวร
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จานวนยานพาหนะ

2560
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

14.2.4 อัตราส่ วนสภาพคล่อง : บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี
2560 เท่ากับ 133.95 ล้านบาท เท่ากับ 93.93 ล้านบาท และเท่ากับ 96.68 ล้านบาท โดยคิดเป็ นร้อยละ 27.49
ร้อยละ 18.36 และร้อยละ 14.45 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ มาจาก เมื่ อวันที่ 29 ธ.ค. 2560 ซึ่ งเป็ นวัน
กาหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ของ ATP30-W1 มีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ใช้สิทธิ แปลงสภาพ ATP30-W1
จานวน 26,462,071 หน่วย เพื่อซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ในราคาหุ ้นละ 0.85 บาท โดยบริ ษทั ฯ ได้รับ
เงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้ น รวมเป็ นเงิน 22.49 ล้านบาท และบริ ษทั ฯ มีรายได้ค่าบริ การเพิ่มขึ้น
บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 81.72 ล้าน
บาท เท่ากับ 98.36 ล้านบาท และเท่ากับ 131.89 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 16.77 ร้อยละ 19.23 และร้อยละ
19.72 ของสิ นทรั พย์รวมตามลาดับ โดยหนี้ สินหมุนเวียนที่สาคัญประกอบด้วย เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
และส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 35.21 ล้านบาท
โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีจากการลงทุนในยานพาหนะใหม่จานวน 63 คัน เพื่อรองรับการให้บริ การขนส่ งจาก
การทาสัญญาเช่าการเงินเพิ่มทาให้หนี้ สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ปี 2560 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่อง
เท่ากับเท่ากับ 0.73 เท่า ซึ่ งลดลงจากปี ก่อนหน้าเล็กน้อย
สาหรับ Cash Cycle ของบริ ษทั ฯ จะพบว่าในปี 2558 บริ ษทั ฯ มี Cash Cycle ติดลบเท่ากับ 7.03 วัน โดย
สาเหตุที่ Cash Cycle ของบริ ษทั ฯ ติดลบ เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีระยะเวลาการชาระหนี้ แก่เจ้าหนี้ การค้าที่ยาวกว่า
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของลูกหนี้การค้า ขณะที่ในปี 2559 และปี 2560 บริ ษทั ฯ มี Cash Cycle เท่ากับ 0.55

ส่ วนที่ 3 - 19

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
วันและเท่ากับ 8.68 วัน เปลี่ยนแปลงเป็ นบวก เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ขยายเครดิ ตเทอมลูกหนี้ ให้แก่ลูกค้ารายใหม่
ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

ส่ วนที่ 3 - 20

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ลาดับ
1.

รายชื่อ/
ตาแหน่ ง
นายชาติชาย
พานิชชีวะ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

อายุ
(ปี )

วุฒิการศึกษา

56 - ปริ ญญาโท สาขาการค้า
ระหว่างประเทศ และ
สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยซาน ฟราน
ซิสโก
รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สาขาการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยซาน
ฟรานซิสโก
รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
- ประกาศนียบัตร สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ น
9/2547

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสั มพันธ์ สั ดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ระหว่าง ในบริษทั ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
่คูสมรสคือ
14.58 2550 - ประธานกรรมการ บริ ษทั เอทีพี 30 ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
นางสมหะทัย
ปัจจุบนั
- ประธาน
จากัด (มหาชน) บุคลากร
พานิชชีวะ
กรรมการบริ หาร
2554 ปัจจุบนั

- ประธานกรรมการ บริ ษทั โกลบอล ให้บริ การบาบัดน้ าเสี ย
เอ็นไวรอน
เมนทอล
เทคโนโลยี จากัด

2540 ปัจจุบนั

- กรรมการ

2551 ปัจจุบนั

- ประธานกรรมการ บริ ษทั ชีวาทัย 1. ประกอบกิจการ ก่อสร้าง
จากัด (มหาชน)
โรงงาน คลังสิ นค้า ซื้ อ ขาย เช่า
และจัดการทรัพย์อื่นเกี่ยวกับ
โรงงาน คลังสิ นค้า
2. ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทาการ
จัดสรรที่ดินและบ้าน

2556 ปัจจุบนั

- กรรมการ

2547 ปัจจุบนั

- กรรมการ

หน้ า 1

บริ ษทั ชาติชีวะ ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา
จากัด

บริ ษทั ชีวาทัย
อินเตอเชนจ์
จากัด
บริ ษทั อมตะ

การให้เช่า การ ขาย การซื้ อและ
ดาเนินงานด้านอสังหาริ มทรัพย์
ให้เช่า อสังหาริ มทรัพย์ (เช่า
สถานที่ศูนย์การค้าพร้อม บริ การ

ลาดับ

รายชื่อ/
ตาแหน่ ง
นายชาติชาย
พานิชชีวะ
(ต่อ)

อายุ
(ปี )

วุฒิการศึกษา

ความสั มพันธ์ สั ดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ระหว่าง ในบริษทั ช่ วงเวลา
ผู้บริหาร
(%)

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ปิ โตรเลียม จากัด สาธารณูปโภคที่ เกี่ยวข้อง)

2548 ปัจจุบนั

- กรรมการ

บริ ษทั กรมดิษฐ์ ให้เช่าอาคาร พร้อมทั้งให้บริ การ
พาร์ ค จากัด
และสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง
และให้เช่าที่ดิน

2537 ปัจจุบนั

- กรรมการ

บริ ษทั คาเธ่ยล์ ีส ลิซซิ่ ง (ให้เช่า ทรัพย์สิน) เช่าซื้ อ
แพลน จากัด
(รถยนต์ เครื่ องจักรและทรัพย์สิน
(มหาชน)
อื่น )

2545 ปัจจุบนั

- กรรมการ

บริ ษทั ช้างไอ
แลนด์ รี สอร์ท
จากัด

รี สอร์ทและสปา

2551 ปัจจุบนั

- กรรมการ

บริ ษทั ชีวาทัย
ฮัพ ซูนจากัด

การให้เช่า ขาย ซื้ อ และ
ดาเนินงาน ด้านอสังหาริ มทรัพย์

2551 ปัจจุบนั

- กรรมการ

บริ ษทั ดีที แอนด์
จี จากัด

2551 ปัจจุบนั

- รองประธาน
กรรมการบริ หาร

บริ ษทั บางกอก เข้าเป็ นหุ ้นส่ วน จากัดความ
คริ สตัล จากัด รับผิดชอบในห้างหุ ้นส่ วนจากัด
หรื อเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั
อิฐแก้ว - ผูผ้ ลิต, ค้าส่ ง

2550 ปัจจุบนั

- กรรมการ

บริ ษทั พารากอน การให้เช่ายานยนต์ชนิดนัง่ ส่ วน
คาร์ เรนทัล จากัด บุคคล รถกระบะ รถตูแ้ ละรถ

หน้ า 2

ลาดับ

รายชื่อ/
ตาแหน่ ง
นายชาติชาย
พานิชชีวะ
(ต่อ)

อายุ
(ปี )

วุฒิการศึกษา

ความสั มพันธ์ สั ดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ระหว่าง ในบริษทั ช่ วงเวลา
ผู้บริหาร
(%)

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ
ขนาดเล็กที่คล้ายกัน

2548 ปัจจุบนั

- ประธานกรรมการ บริ ษทั ไทยศรี การประกันวินาศภัย
ประกันภัย จากัด
(มหาชน)

2550 ปัจจุบนั

- กรรมการ

บริ ษทั ทีทีแอล ปั่ นเส้นดายและทอผ้า ซึ่ งใช้
อุตสาหกรรม
วัตถุดิบจากเส้นใยสังเคราะห์ จากัด (มหาชน) ผูผ้ ลิต

2557 ปัจจุบนั

- กรรมการ

บริ ษทั ทุน
ไพบูลย์ จากัด

ประกอบกิจการโฮลดิ้ง

2529 ปัจจุบนั

- กรรมการ

บริ ษทั ไพบูลย์
ธุ รกิจ จากัด

ให้เช่าอาคารสถานที่และ
เฟอร์ นิเจอร์

2549 ปัจจุบนั

- กรรมการ

บริ ษทั ไพลักษณ์ ประกอบกิจการโฮลดิ้ง
จากัด

2536 ปัจจุบนั

- กรรมการ

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

2558 ปัจจุบนั

- กรรมการ

บริ ษทั ค้าไพบูลย์ เข้าเป็ นหุ ้นส่ วนจากัดความ
จากัด
รับผิดชอบในห้างหุ ้นส่ วนจากัด
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั จากัดและ
บริ ษทั มหาชนจากัด

หน้ า 3

ความสั มพันธ์ สั ดส่ วน
รายชื
่
อ
/
อายุ
ทางครอบครั
ว การถือหุ้น
ลาดับ ตาแหน่ ง
วุ
ฒ
ิ
ก
ารศึ
ก
ษา
(ปี )
ระหว่าง ในบริษทั ช่ วงเวลา
ผู้บริหาร
(%)
2. นายวิวฒั น์
55 - ปริ ญญาเอก คณะรัฐ
พี่ชายของนาง 6.56 2548 กรมดิษฐ์
ประศาสนศาสตร์
สมหะทัย
ปัจจุบนั
วิทยาลัยนวัตกรรมการ พานิชชีวะ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
จัดการ มหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็ นคู่
- ไม่มี เทคโนโลยีราชมงคล
สมรสนาย
รัตนโกสิ นทร์
ชาติชาติ
2555 - ปริ ญญาโท คณะบริ หาร พานิชชีวะ
ปัจจุบนั
ธุ รกิจ สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุ รกิจศศินทร์
2547 แห่ง
ปัจจุบนั
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัย
2559 เกษตร
ปัจจุบนั
ศาสตร์
- ปริ ญญาตรี คณะอุต
สาห
2546 - 2559
กรรมศาสตร์ สาขา
เครื่ อง
กลขนถ่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2546 - 2554
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
- ประกาศนียบัตร
สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
หน้ า 4

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง

ชื่อบริษัท

- รองประธาน
บริ ษทั เอทีพี 30
กรรมการ
จากัด (มหาชน)
- ที่ปรึ กษา
- กรรมการบริ หาร

ประเภทธุรกิจ
ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
บุคลากร

- ผูอ้ านวยการสาย บมจ. อมตะ คอร์ พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและ
งานพัฒนาที่ดิน ปอเรชัน
ธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่ อง
- กรรมการ

บริ ษทั อมตะ
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์(เช่า
ปิ โตรเลียม จากัด สถานที่ศูนย์การค้า พร้อมบริ การ
สาธารณูปโภค)

- กรรมการ

บริ ษทั อมตะ
ธุ รกิจให้บริ การโครงข่ายเส้นใย
เน็ทเวอร์ ค จากัด แก้วนาแสง เพื่อยกระดับระบบ
การสื่ อสารโทรคมนาคมในนิคม
อุตสาหกรรม
บริ ษทั อมตะ
ทรานสปอร์ต ให้เช่ารถยนต์พร้อมบริ การอื่นที่
จากัด
เกี่ยวข้อง

- กรรมการ

- กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั กรมดิษฐ์ ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์(ที่ดิน
คอร์ ป จากัด
พื้นที่) พร้อมการให้บริ การที่
เกี่ยวข้อง(สาธารณูปโภค)

ลาดับ

รายชื่อ/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

วุฒิการศึกษา
Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ น
110/2557
- 2557: วิทยาการ
ประกันภัยระดับสู ง
สานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิจประกันภัย
- ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน รุ่ นที่ 25/2560
สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน
- ผูบ้ ริ หารระดับสู งด้าน
วิทยาการพลังงาน รุ่ น
9/2560 สถาบัน
วิทยาการพลังงาน

ความสั มพันธ์ สั ดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ระหว่าง ในบริษทั ช่ วงเวลา
ผู้บริหาร
(%)

หน้ า 5

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ลาดับ

รายชื่อ/
ตาแหน่ ง

3.

นางสมหะทัย
พานิชชีวะ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
สมหะทัย
กรมดิษฐ์

อายุ
(ปี )

วุฒิการศึกษา

51 - ปริ ญญาโท คณะ
พาณิ ชยศาสตร์และการ
บัญชี สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุ รกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์
บริ หารธุ รกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
Director Certification
Program (DCP) รุ่ นที่
104/2551

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสั มพันธ์ สั ดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ระหว่าง ในบริษทั ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
คู่สมรสของ
1.45 2556 - กรรมการ
บริ ษทั เอทีพี 30 ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
นายชาติชาย
ปัจจุบนั
จากัด (มหาชน) บุคลากร
พานิชชีวะ
และน้องสาว
2555 - กรรมการ
บริ ษทั อมตะ วี
นายวิวฒั น์
ปัจจุบนั
- ประธานเจ้าหน้าที่ เอ็น จากัด
ประกอบกิจการลงทุนในบริ ษทั
กรมดิษฐ์
บริ หาร
(มหาชน)
อื่นๆ
2547 ปัจจุบนั

- President
- กรรมการ

Amata City Bien พัฒนานิคมอุตสาหกรรมใน
Hoa Joint Stock ประเทศเวียดนาม
Company

2554 ปัจจุบนั

- กรรมการ

บริ ษทั โกลบอล ให้บริ การบาบัดน้ าเสี ย
เอ็นไวรอน
เมนทอล
เทคโนโลยี จากัด

2548 ปัจจุบนั

- กรรมการ

บริ ษทั ชาติชีวะ ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา
จากัด

2551 ปัจจุบนั

- กรรมการ

บริ ษทั ชีวาทัย 1.ประกอบกิจการ ก่อสร้าง
จากัด (มหาชน)
โรงงาน คลังสิ นค้า ซื้ อ ขาย เช่า
และจัดการทรัพย์อื่นเกี่ยวกับ
โรงงาน คลังสิ นค้า
2.ประกอบกิจการค้าที่ดินทาการ
จัดสรรที่ดินและบ้าน

หน้ า 6

ลาดับ

รายชื่อ/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

วุฒิการศึกษา

นางสมหะทัย
พานิชชีวะ
(ต่อ)

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสั มพันธ์ สั ดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ระหว่าง ในบริษทั ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
2557 - กรรมการ
บริ ษทั ชีวาทัย ประกอบกิจการ พัฒนา ซื้ อขาย
ปัจจุบนั
อินเตอร์เชนจ์ อสังหาริ มทรัพย์ที่อยูอ่ าศัย
จากัด
ปัจจุบนั
2539 ปัจจุบนั

4.

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

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

ไม่มี

10.48 2558 ปัจจุบนั
2548 ปัจจุบนั

- กรรมการ

บริ ษทั อมตะ
โฮลดิ้ง จากัด

1.การให้เช่า การขาย การซื้ อและ
ดาเนินงานด้านอสังหาริ มทรัพย์
2.นายหน้า ตัวแทน ส่ งออก
อาหารกระป๋ อง

-รองประธาน
กรรมการ มูลนิธิ
อมตะ

มูลนิธิอมตะ

องค์กรไม่มุ่งหวังผลกาไร

- กรรมการ
บริ ษทั เอทีพี 30 ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
- กรรมการผูจ้ ดั การ จากัด (มหาชน) บุคลากร
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

2541 ปัจจุบนั

- หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ห้างหุ น้ ส่ วน
ให้บริ การขนส่ งทางบก
จากัด ทรานส์เน็ต
2000

2547 ปัจจุบนั

- กรรมการ
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บริ ษทั แก๊ส
ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์
แอนด์เกียร์
และเครื่ องใช้ทางอุตสาหกรรม โซลูชนั่ ส์ จากัด ค้าปลีก, ค้าส่ ง

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสั มพันธ์ สั ดส่ วน
่ อ/
อายุ
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ลาดับ ตรายชื
วุ
ฒ
ิ
ก
ารศึ
ก
ษา
าแหน่ ง
(ปี )
ระหว่าง ในบริษทั ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
5. นางสุ วรรณี
64 - ปริ ญญาโท คณะแพทย์
ไม่มี
2556 - กรรมการ
บริ ษทั เอทีพี 30 ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
คามัน่
ศาสตร์ สาขาการพัฒนา
ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระ จากัด (มหาชน) บุคลากร
ชุมชน มหาวิทยาลัยควีนส์
- ประธานกรรมการ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
แลนด์ เมืองบริ สเบน
ตรวจสอบ
สุ วรรณี มะธิ
ประเทศออสเตรเลีย
ตะโน
- ปริ ญญาตรี สถิติศาสตร์
2560 - กรรมการ
มูลนิธิพฒั นาไท หน่วยงานภาครัฐ
บัณฑิต แผนกวิชาสถิติ
ปัจจุบนั
สานักงาน
คณะพาณิ ชยศาสตร์การ
2557 - 2560 - เลขาธิการ
คณะกรรมการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์
2551 - 2557 - รองเลขาธิการ
พัฒนา เศรษฐกิจ
นางสุ วรรณี
มหาวิทยาลัย
และสังคม
คามัน่ (ต่อ)
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
แห่งชาติ
Director Accreditation
Program (DCP) รุ่ นที่
118/2552
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
Advance Audit
Committee Program
(AACP) รุ่ นที่ 27/2552
6.

นายกาชัย
บุญจิรโชติ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นายธนพล
ประสาทเขต
การณ์

56 - ปริ ญญาโท คณะ
พี่ชายนางสาว
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ปัทมาพร
รามคาแหง
ประสาทเขต
- ปริ ญญาตรี คณะ
การณ์
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- ประกาศนียบัตร สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)

-

2556 ปัจจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการ
ตรวจสอบ

2529 ปัจจุบนั

- หัวหน้าสานักงาน สานักกฎหมาย
นิติพล
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บริ ษทั เอทีพี 30 ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
จากัด (มหาชน) บุคลากร
ที่ปรึ กษาด้านกฎหมาย

ลาดับ

รายชื่อ/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

วุฒิการศึกษา
Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ น
110/2557

7.

ดร.สุ พจน์
เธียรวุฒิ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

51 - ปริ ญญาเอก Electronic
Engineering
มหาวิทยาลัยโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น
- ปริ ญญาโท Information
and Computer Sciences
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
โตโยฮาชิ ประเทศญี่ปุ่น
- ปริ ญญาตรี (เกียรติยม
อันดับหนึ่ง)
วิศวกรรมไฟฟ้ า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสู ตรDirector
Certification Program
(DCP) รุ่ น 195/2557,
- ประกาศนียบัตร สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย Finance for
Non-Finance Directors
(FND) รุ่ น 20/2548

ความสั มพันธ์ สั ดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ระหว่าง ในบริษทั ช่ วงเวลา
ผู้บริหาร
(%)

ไม่มี

-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

2561 ปัจจุบนั

- ผูอ้ านวยการ

2556 ปัจจุบนั

- กรรมการอิสระ บริ ษทั เอทีพี 30 ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
- กรรมการ
จากัด (มหาชน) บุคลากร
ตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง

2557 ปัจจุบนั

- ผูอ้ านวยการ

โครงการความ สถาบันการศึกษา
ร่ วมมือระหว่าง
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กับ
ภาคอุตสาหกรรม
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2559 ปัจจุบนั

- ที่ปรึ กษา
อธิการบดี

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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โครงการ CU
สถาบันการศึกษา
Transformation
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

สถาบันการศึกษา

ลาดับ

รายชื่อ/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

วุฒิการศึกษา

ดร.สุ พจน์
เธียรวุฒิ (ต่อ)

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสั มพันธ์ สั ดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ระหว่าง ในบริษทั ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
2559 - กรรมการอิสระ บริ ษทั หาญ เอ็น นาเข้าและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ปัจจุบนั
จิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ระบบดับเพลิง ระบบทาความเย็น
จากัด (มหาชน) ปรับอากาศ ระบบสุ ขาภิบาล และ
ระบบพิมพ์ดิจิตอล
2555 ปัจจุบนั

8.

นางสาว
นิชานันท์
รัตนเกตุ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาว
ณภาภรณ์
รัตนเกตุ

46 - ปริ ญญาโท คณะ
บริ หารธุ รกิจ สาขาบริ หาร
การจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี คณะ
บริ หารธุ รกิจ สาขาบริ หาร
การจัดการ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

ไม่มี

0.04

- กรรมการ

บริ ษทั บูลฟิ นิกซ์ ให้บริ การทางวิศวกรรมและให้
อินโนเวชัน่ จากัด คาปรึ กษาด้านเทคนิค

2555 - 2557 - ผูช้ ่วยอธิการบดี

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2550 - 2554 - ผูอ้ านวยการ

สถาบันวิจยั และ หน่วยงานภาครัฐ
พัฒนา
อุตสาหกรรม
โทรคมนาคม

สถาบันการศึกษา

2548 ปัจจุบนั

- ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ (ฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ)

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

2550 ปัจจุบนั

- กรรมการ

บริ ษทั เอ็น พี
ประกอบกิจการขนส่ งพนักงาน
อาร์ ทรานส์ ทัวร์ บริ ษทั ต่างๆ
จากัด
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ลาดับ
9.

รายชื่อ/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

วุฒิการศึกษา

นางสาวพรรณี 38 - ปริ ญญาโท คณะ
คูหาวัลย์
บริ หารธุ รกิจ (MBA)
สาขาวิชาการบัญชีบริ หาร
วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์
(ชื่อ-สกุลเดิม)
มหาวิทยาลัยบูรพา
- ไม่มี - ปริ ญญาตรี คณะบัญชี
สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสั มพันธ์ สั ดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ระหว่าง ในบริษทั ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
ไม่มี
2552 - ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริ ษทั เอทีพี 30 ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
ปัจจุบนั
จากัด (มหาชน) บุคลากร

10. นางสาวโชติกา 34 - ปริ ญญาตรี คณะบัญชี
วีระศิลป์
สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- นางสาว
จินตนา
วีระศิลป์

ไม่มี

11. นายภาสกร
เชี่ยวชาญกิจ

ไม่มี

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

39 - ปริ ญญาตรี คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาออกแบบเครื่ องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ

-

2557 ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน บริ ษทั เอทีพี 30 ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
และควบคุม
จากัด (มหาชน) บุคลากร

2549 - 2557 ผูช้ ่วยอาวุโส
ผูต้ รวจสอบบัญชี
-

2557 ปัจจุบนั

บริ ษทั สานักงาน
อีวาย จากัด
สานักงานตรวจสอบบัญชี

- ผูจ้ ดั การฝ่ ายซ่อม บริ ษทั เอทีพี 30 ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
บารุ ง
จากัด (มหาชน) บุคลากร

2556 - 2557 - Maintenance
Supervisor

บริ ษทั เนชัน่ แนล ส่ งออก ขายปลีก ขายส่ งแป้ งมัน
สตาร์ช แอนด์ เค สาปะหลังแปรรู ป
มิเคล (ไทย
แลนด์) จากัด

2547 - 2555 - Engineer Head
Section

บริ ษทั สยามเดล พืชผลไม้บรรจุภาชนะปิ ดผนึก
มองเต้ จากัด
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ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสั มพันธ์ สั ดส่ วน
่ อ/
อายุ
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ลาดับ ตรายชื
วุ
ฒ
ิ
ก
ารศึ
ก
ษา
าแหน่ ง
(ปี )
ระหว่าง ในบริษทั ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
12. นายวินยั พุม่
39 - ปริ ญญาตรี คณะ
ไม่มี
2559 - ผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ ษทั เอทีพี 30 ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
พิศ
บริ หารธุ รกิจ สถาบันราช
ปัจจุบนั
ปฏิบตั ิการ
จากัด (มหาชน) บุคลากร
ภัฏนครสวรรค์
2553 - 2559 - ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าย บริ ษทั เอทีพี 30
(ชื่อ-สกุลเดิม)
ปฏิบตั ิการ
จากัด (มหาชน)
- ไมมี 13. นายธเนษฐ์
44 - ปริ ญญาตรี คณะ
ศักดิ์ แสนวันดี
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไม่มี

0.03

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไมมี -

14. นางสุ กานดา
พุทธรักษา
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวสุ
กานดา กิตติตา
นนท์

41 - ปริ ญญาโท คณะ
บริ หารธุ รกิจ วิทยาลัย
พาณิ ชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริ ญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์ สถาบันราช
ภัฏสวนสุ นนั ทา

ไม่มี

-

2559 ปัจจุบนั

- ผูจ้ ดั การอาวุโส
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

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

2556 - 2559 - ผูจ้ ดั การอาวุโส

บริ ษทั คอมโพ
สิ ต มารี น
อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด

2549 - 2555 - ผูจ้ ดั การอาวุโส

บริ ษทั พีอาร์ เอส ชิ้นส่ วนยานยนต์
เทคโนโลยี จากัด

2559 ปัจจุบนั

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

เลขานุการบริ ษทั

2554 - 2558 ผูจ้ ดั การอาคาร

หน้ า 12

บริ ษทั ควอลิต้ ี
พรอพเพอร์ ต้ ี
แมเนจเม้นท์
จากัด

ชิ้นส่ วนยานยนต์/ กีฬาทางน้ า

ให้บริ การบริ หารนิติบุคคลอาคาร
ชุด โรงแรม และสานักงานให้เช่า

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสั มพันธ์ สั ดส่ วน
่ อ/
อายุ
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ลาดับ ตรายชื
วุ
ฒ
ิ
ก
ารศึ
ก
ษา
าแหน่ ง
(ปี )
ระหว่าง ในบริษทั ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
15. นางสาวปัทมา 42 - ปริ ญญาโท คณ
น้องสาวนาย
0.02 2559 ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกัน บริ ษทั เอทีพี 30 ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
พร ประสาท
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต กาชัย บุญจิร
ปัจจุบนั
จากัด (มหาชน) บุคลากร
คุณภาพ
เขตการณ์
(การจัดการอุตสาหกรรม) โชติ
2545 - 2559 ตาแหน่ง ตัวแทน บริ ษทั ฟิ ลิปส์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ฝ่ ายบริ หารด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ ขายส่ งเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ผลิตหลอด
- ปริ ญญาตรี คณะศิลป
คุณภาพ
(ประเทศไทย) ไฟฟ้ า และเครื่ องอุปกรณ์ให้แสง
ศาสตร์บณั ฑิต
จากัด
สว่าง
(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร์

หน้ า 13

ข้ อมูลบริษัททีเ่ กี่ยวข้ องกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายชื่อ
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
2. นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
4. นายปิ ยะ เตชากูล
5. นางสุ วรรณี คามัน่
6. นายกาชัย บุญจิรโชติ
7. ดร.สุ พจน์ เธี ยรวุฒิ
8. น.ส.นิชานันท์ รัตนเกตุ
9. น.ส.พรรณี คูหาวัลย์
10. น.ส.โชติกา วีระศิลป์
11. นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ
12. นายวินยั พุม่ พิศ
13. นายธเนษฐ์ศกั ดิ์ แสนวันดี
14. นางสุ กานดา พุทธรักษา
15. นางสาวปั ทมาพร ประสาท

เขตการณ์

บริษัท
บมจ. เอทีพี 30
1
x,,@,/,///(21.00%)B x,@,///(51.00%)**
$,+,@,/,///(14.87%)B
xx,///(21.00%)B
xx,@,///(51.00%)**
xx,=,@,/,//,///(20.16%)B
xx,xxx,xxxx
xx,xxx,xxxx
xx,xxx,xxxx,=
C,//,=
//
//
//
//
//
////

2
xx,@,///(100%)*
xx,@,///(100%)*

//

หน้ า 14

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
3
4
5
x,@,#
xx,@,///(99.99%)*** xx,@,///(35.00%)**
xx,@,///(25.00%)A
xx,@,#
xx,@,///(99.99%)*** ///(35.00%)**

บริษัท
บมจ. เอทีพี 30
6
นายชาติชาย พานิชชีวะ
x,@,/,///(22.32%)B xx,@,///(25.00%)**
นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
$,+,@,/,///(14.71%)B
///(75.00%)
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
xx,/// (22.32%)B
///(25.00%)**
xx,=,@,/,//,///(20.16%)
นายปิ ยะ เตชากูล
B
นางสุ วรรณี คามัน่
xx,xxx,xxxx
นายกาชัย บุญจิรโชติ
xx,xxx,xxxx
ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ
xx,xxx,xxxx,=
น.ส.นิชานันท์ รัตนเกตุ
C,//,=
น.ส.พรรณี คูหาวัลย์
//
น.ส.โชติกา วีระศิลป์
//
นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ
//
นายวินยั พุม่ พิศ
//
นายธเนษฐ์ศกั ดิ์ แสนวันดี
//
นางสุ กานดา พุทธรักษา
////
นางสาวปัทมาพร
ประสาทเขตการณ์
//
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

7

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
8
xx,@,///(17.21%)

9
xx,@,#

10
xx,@,///(16.00%)*
///(16.00%)*

xx,@,///(47.25%)

หน้ า 15

รายชื่อ
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
2. นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
4. นายปิ ยะ เตชากูล
5. นางสุ วรรณี คามัน่
6. นายกาชัย บุญจิรโชติ
7. ดร.สุ พจน์ เธี ยรวุฒิ
8. น.ส.นิชานันท์ รัตนเกตุ
9. น.ส.พรรณี คูหาวัลย์
10. น.ส.โชติกา วีระศิลป์
11. นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ
12. นายวินยั พุม่ พิศ
13. นายธเนษฐ์ศกั ดิ์ แสนวันดี
14. นางสุ กานดา พุทธรักษา
15. นางสาวปั ทมาพร

ประสาทเขตการณ์

บริษัท
บมจ. เอทีพี 30

11

x,,@,/,///(21.00%)B
$,+,@,/,///(14.87%)B
xx,///(21.00%)B
xx,=,@,/,//,///(21.59%)
B
xx,xxx,xxxx
xx,xxx,xxxx
xx,xxx,xxxx,=
C,//,=
//
//
//
//
//
////

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
12
13
xx,@,///(49.99%)**
xx,@,
*
///(50.00%)*****
///(49.99%)***

14

xx,@,///(4.23%)

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

xxxx

//

หน้ า 16
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รายชื่อ
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ

บริษัท
บมจ. เอทีพี 30
x,,@,/,///(22.32%)B

17
xx,@,
///(68.26%)*****

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

xx,@,///(99.99%)

หน้ า 17

19
$

2. นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
3.

$,+,@,/,///(14.71%)B
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
xx,///(22.32%)B
xx,=,@,/,//,///(21.59%)
นายปิ ยะ เตชากูล
B
นางสุ วรรณี คามัน่
xx,xxx,xxxx
นายกาชัย บุญจิรโชติ
xx,xxx,xxxx
ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ
xx,xxx,xxxx,=
น.ส.นิชานันท์ รัตนเกตุ
C,//,=
น.ส.พรรณี คูหาวัลย์
//
น.ส.โชติกา วีระศิลป์
//
นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ
//
นายวินยั พุม่ พิศ
//
นายธเนษฐ์ศกั ดิ์ แสนวันดี
//
นางสุ กานดา พุทธรักษา
////
นางสาวปัทมาพร
//
ประสาทเขตการณ์

16
xx,@,///(25.00%)*
*

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
18

20
x,@,
///(99.99%)****

รายชื่อ
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ

บริษัท
บมจ. เอทีพี 30
x,,@,/,///(21.00%)B

2. นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

$,+,@,/,///(14.87%)B
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
xx,///(21.00%)B
xx,=,@,/,//,///(21.59%)
นายปิ ยะ เตชากูล
B
นางสุ วรรณี คามัน่
xx,xxx,xxxx
นายกาชัย บุญจิรโชติ
xx,xxx,xxxx
ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ
xx,xxx,xxxx,=
น.ส.นิชานันท์ รัตนเกตุ
C,//,=
น.ส.พรรณี คูหาวัลย์
//
น.ส.โชติกา วีระศิลป์
//
นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ
//
นายวินยั พุม่ พิศ
//
นายธเนษฐ์ศกั ดิ์ แสนวันดี
//
นางสุ กานดา พุทธรักษา
////
นางสาวปัทมาพร
//
ประสาทเขตการณ์

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
21
22
23
xx,@,///(25.00%)*
xx,@,
xx,@,///(50.00%)**
*
///(2.8644%)*****

24

25

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

///(50.00%)**

หน้ า 18

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

xx,@

รายชื่อ
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
2. นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
4. นายปิ ยะ เตชากูล
5. นางสุ วรรณี คามัน่
6. นายกาชัย บุญจิรโชติ
7. ดร.สุ พจน์ เธี ยรวุฒิ
8. น.ส.นิชานันท์ รัตนเกตุ
9. น.ส.พรรณี คูหาวัลย์
10. น.ส.โชติกา วีระศิลป์
11. นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ
12. นายวินยั พุม่ พิศ
13. นายธเนษฐ์ศกั ดิ์ แสนวันดี
14. นางสุ กานดา พุทธรักษา
15. นางสาวปั ทมาพร ประสาท

เขตการณ์

บริษัทฯ
บมจ.เอทีพี 30
x,,@,/,///(21.00%)B
$,+,@,/,///(14.87%)B
xx,///(21.00%)B
xx,=,@,/,//,///(21.59%)B
xx,xxx,xxxx
xx,xxx,xxxx
xx,xxx,xxxx,=
C, //, =
//
//
//
//
//
////

26

27

///(8.00%)A
xx,@

///(11.76%)

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
28

29

xx,@
x,xx

xx, @ ,///,(99.94%)

//

หน้ า 19
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หมายเหตุ :
1) x : ประธานกรรมการ, $ : รองประธานกรรมการ, + : ที่ปรึ กษา, xx: กรรมการ, xxx: กรรมการตรวจสอบ, xxxx : กรรมการอิสระ, @: กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนาม, /: กรรมการบริ หาร, = : กรรมการบริ หารความเสี่ ยง, //: ผูบ้ ริ หาร, /// : ผูถ้ ือหุน้ , //// : เลขานุการบริ ษทั ,# : ไม่มีขอ้ มูลเปิ ดเผยโดยอ้างอิงข้อมูลจาก
DBD
2) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั นั้น
3) *: สัดส่ วนการถือหุ น้ โดยกลุ่มนายชาติชาย พานิชชีวะ (เกี่ยวข้องกับ นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทัย พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริ ศ
พานิชชีวะ / นางสาวอาภาพิศ พานิชชีวะ)
4) ** : สัดส่ วนการถือหุ ้นโดยผ่านบริ ษทั ชาติชีวะ จากัด (เกี่ยวข้องกับ นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทัย พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิ ชชีวะ / นายสาริ ศ
พานิชชีวะ / นางสาวอาภาพิศ พานิชชีวะ)
5) *** : สัดส่ วนการถือหุ น้ โดยผ่านบริ ษทั ชีวาทัย จากัด (เกี่ยวข้องกับ นายชาติชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทัย พานิชชีวะ)
6) **** : สัดส่ วนการถือหุ น้ โดยผ่านบริ ษทั คาเธ่ยล์ ีสแพลน จากัด (มหาชน) (เกี่ยวข้องกับ นายชาติชาย พานิชชี วะ)
7) ***** : สัดส่ วนการถือหุ น้ โดยผ่าน บริ ษทั ไพลักษณ์ จากัด และนายชาติชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทัย พานิชชีวะ
(ซึ่ งบริ ษทั ไพลักษณ์ ถือโดย บริ ษทั ชาติชีวะ จากัด)
8) A : สัดส่ วนการถือหุ ้นโดยผ่านบริ ษทั กรมดิษฐ์ คอร์ป จากัด (เกี่ยวข้องกับ นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์)
9) B : รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่และสัดส่ วนการถือหุ น้ ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 ดังนี้
- กลุ่มพานิชชีวะ สัดส่ วนร้อยละ 22.32 ประกอบด้วย นายชาติชาย พานิชชีวะ นางสมหะทัย พานิชชีวะ นายพาทิศ พานิชชีวะ นายสาริ ศ พานิชชีวะ
นางสาวอาภาพิศ พานิชชีวะ นางจรู ญลักษณ์ พานิชชีวะ
กลุ่มนายปิ ยะ เตชากูล สัดส่ วนร้อยละ 20.16 ประกอบด้วย นายปิ ยะ เตชากูล นางสายสุ ทธิ์ เตชากูล นางสาวอรวรรณ เตชากูล
กลุ่มกรมดิษฐ์ สัดส่ วนร้อยละ 14.71 ประกอบด้วยนายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ บริ ษทั กรมดิษฐ์ คอร์ ป จากัด นางสาววิภาวี กรมดิษฐ์
10) C : - นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ ได้รับแต่งตั้งให้เป็ น รองกรรมการผูจ้ ดั การ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
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รายชื่อบริษัททีเ่ กี่ยวข้ อง
รายชื่อบริษัท
1. บริ ษทั โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล
เทคโนโลยี จากัด
2. บริ ษทั ชาติชีวะ จากัด
3. บริ ษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

4. บริ ษทั ชีวาทัย อินเตอร์ เชนจ์ จากัด
5. บริ ษทั อมตะ ปิ โตรเลียม จากัด
6. บริ ษทั กรมดิษฐ์ พาร์ค จากัด
7. บริ ษทั แก๊สแอนด์เกียร์ โซลูชนั่ ส์ จากัด
8. บริ ษทั คาเธ่ยล์ ีสแพลน จากัด (มหาชน)
9. บริ ษทั ค้าไพบูลย์ จากัด

10. บริ ษทั ช้างไอแลนด์ รี สอร์ ท จากัด
11. บริ ษทั หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ จากัด
(มหาชน)
12. บริ ษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด
13. บริ ษทั ดีที แอนด์ จี จากัด
14. ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ทรานส์ เน็ต 2000
15. บริ ษทั ทีทีแอล อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
16. บริ ษทั ทุนไพบูลย์ จากัด

ประเภทธุรกิจ
ให้บริ การบาบัดน้ าเสี ย
ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา
1. ประกอบกิจการก่อสร้างโรงงาน คลังสิ นค้า ซื้ อ ขาย เช่า และ
จัดการทรัพย์อื่นเกี่ยวกับโรงงาน คลังสิ นค้า
2. ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทาการจัดสรรที่ดินแลบ้าน
การให้เช่า การขาย การซื้ อและดาเนินงานด้านอสังหาริ มทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (เช่าสถานที่ศูนย์การค้า พร้อมบริ การ
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง)
ให้เช่าอาคาร พร้อมทั้งให้บริ การและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง
และให้เช่าที่ดิน
ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์และเครื่ องใช้ทางอุตสาหกรรม ค้าปลีก,ค้าส่ ง
ลิซซิ่ ง (ให้เช่าทรัพย์สิน) เช่าซื้ อ (รถยนต์ เครื่ องจักร และ
ทรัพย์สินอื่น )
เข้าเป็ นหุ ้นส่ วนจากัดความรับผิดชอบในห้างหุ น้ ส่ วน
จากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ในบริ ษทั จากัดและบริ ษทั มหาชน
จากัด
รี สอร์ทและสปา
นาเข้าและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ระบบดับเพลิง ระบบทาความเย็น
ปรับอากาศ ระบบสุ ขาภิบาล และระบบพิมพ์ดิจิตอล
การให้เช่า ขาย ซื้ อและดาเนิ นงานด้านอสังหาริ มทรัพย์
เข้าเป็ นหุ ้นส่ วนจากัดความรับผิดชอบในห้างหุ น้ ส่ วนจากัด หรื อ
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั
ให้บริ การขนส่ งทางบก
ปั่ นเส้นด้ายและทอผ้าซึ่งใช้วตั ถุดิบจากเส้นใยสังเคราะห์
- ผูผ้ ลิต
ประกอบกิจการโฮลดิ้ง
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18.
19.
20.

รายชื่อบริษัท
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั บลูฟินิกซ์อินโนเวชัน่ จากัด
บริ ษทั บางกอก คริ สตัล จากัด
บริ ษทั พารากอน คาร์ เรนทัล จากัด

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

บริ ษทั ไพบูลย์ธุรกิจ จากัด
บริ ษทั ไพลักษณ์ จากัด
บริ ษทั สี มาธานี จากัด
บริ ษทั อมตะ ทรานสปอร์ ต จากัด
บริ ษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อมตะ โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั กรมดิษฐ์ คอร์ ป จากัด

17.

28. บริ ษทั เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ จากัด
29. Amata City Bien Hoa Joint Stock
Company
30. บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ ค จากัด

ประเภทธุรกิจ
การประกันวินาศภัย
บริ การทางวิศวกรรมและให้คาปรึ กษาทางเทคนิค
อิฐแก้ว กระเบื้อง-ผูผ้ ลิต,ค้าส่ ง
การให้เช่ายานยนต์ชนิดนัง่ ส่ วนบุคคลรถกระบะ รถตู ้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
ให้เช่าอาคารสถานที่และเฟอร์นิเจอร์
ประกอบธุ รกิจโฮลดิ้ง
ห้องพัก,อาหาร,เครื่ องดื่ม,อื่นๆ
ให้เช่ารถยนต์ พร้อมบริ การอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกิจการลงทุนในบริ ษทั อื่นๆ
นายหน้า ตัวแทน ส่ งออก อาหารกระป๋ อง-ส่ งออก
การใช้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ที่ดิน พื้นที่) พร้อมการ
ให้บริ การที่เกี่ยวข้อง (สาธารณูปโภค) ขายหนังสื อ
ประกอบกิจการให้บริ การขนส่ งพนักงานบริ ษทั ต่างๆ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ธุ รกิจให้บริ การโครงข่ายเส้นใยแก้วนาแสง เพื่อยกระดับ
ระบบการสื่ อสารโทรคมนาคมในนิคมอุตสาหกรรม
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของ
บริษัทย่ อย

บริษทั ฯ ไม่ มีบริษทั ย่ อยหรือบริษทั ร่ วม

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

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้แต่งตั้ง บริ ษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด ซึ่งเป็ นหน่วยงานภายนอก (Outsource) เป็ นผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริ ษทั โดย
หัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายในมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน ดังนี้
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสั มพัน สั ดส่ วน
ธ์ ทาง
การถือ
่อ/
อายุ
ลาดับ ตรายชื
คุ
ณ
วุ
ฒ
ิ
ก
ารศึ
ก
ษา
ครอบครั
ว
หุ้นใน
าแหน่ ง
(ปี )
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ระหว่าง บริษัท
ผู้บริหาร
(%)
1. นางสาวมน
42 - ปริ ญญาตรี หลักสู ตรบัญชี
- 2551 - ปัจจุบนั Senior
บริ ษทั พี - ให้บริ การตรวจสอบภายใน
พัทธ์ ภูมิรัต
บัณฑิต สาขาการบัญชี
Internal
แอนด์แอล ตัวอย่างธุ รกิจที่ให้การ
นจริ นทร์
คณะบัญชี มหาวิทยาลัย
ธุ รกิจบัณฑิตย์
audit
อินเทอร์
ตรวจสอบ ได้แก่
(ชื่อ-สกุลเดิม)
manager
นอล ออดิท - ธุ รกิจโทรคมนาคม
นางสาวกุลยา
- ปริ ญญาโท หลักสู ตรบัญชี
ภูมิรัตนจริ นทร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี
จากัด
- ธุ รกิจซื้ อ มาขายไป(สิ นค้าไอ
บริ หาร คณะพาณิ ชย์ศาสตร์
ที)
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ธุรกิจผลิตชิ้น ส่ วนรถยนต์
Training
- ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์
- Clinic IA of The Institute
- ธุ รกิจบริ การเรื อเฟอร์ รี่
of Internal Auditors of
Thailand (IIA) :Topic
- ธุ รกิจผลิตจิวเวลลี่
Fraud Audit and Caution
- ธุ รกิจโรงพยาบาล
for Audit
- Pre-CIA Course of
- ธุ รกิจโรงภาพยนตร์
Chulalongkorn University
- ธุ รกิจโรงแรมและรี สอร์ ท
- Analysis Fundamental
Information in Financial
- ธุ รกิจสิ นเชื่ อเงินสดส่ วนบุคคล
market and stock market of
- ธุ รกิจจาหน่ายพลังงาน
Thailand Securities
Institute (TSI)
(ชีวมวล)
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ลาดับ

รายชื่อ/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

ความสั มพัน
ธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริษัท

1. นางสาวมน
พัทธ์ ภูมิรัต
นจริ นทร์

ประเภทธุรกิจ
- ธุ รกิจผลิตสิ นค้าเครื่ องดื่ม
- เป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน

(ต่อ)
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2548 - 2549

Marketing
Officer

หลักทรัพย์
ซี มิโก้
จากัด
(มหาชน)

2546 - 2547

Assistant
Teacher

มหาวิทยาลั - สถาบันการศึกษา
ยธุ รกิจ
บัณฑิตย์
(คณะบัญชี )

2541 - 2546

Accountant สมาคม
- สมาคมเทคโนโลยี
staff
เทคโนโลยี

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคา
ทรัพย์ สิน

บริษทั ไม่ มกี ารประเมินราคาทรัพย์ สิน

เอกสารแนบ 5 อืน่ ๆ

