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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ       
บุคลากรคือหน่ึงฟันเฟืองหลกั ในการขบัเคล่ือนธุกิจใหก้า้วไปขา้งหนา้  การดูแลจดัหาสวสัดิการใน

น าพาบุคลกรไปถึงยงัจุดหมาย เป็นส่ิงส าคญัท่ีอาจมองขา้มไดใ้นธุรกิจและอุตสาหกรรมดงัน้ี 
- Internatinal Safety Standard 
- Drive with care 
- All new Bus body / Chassis / Engine 
บริษทัฯ คือเป็นผูน้ าการใหบ้ริการรถโดยสารขนส่งบุคลากร ระหวา่งแหล่งท่ีพกัอาศยัในเขตชุมชน ไป

ยงัโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ ซ่ึงก่อตั้งบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2548 เขา้เป็นบริษทัจดทะเบียน 
MAI ในปี 2558 ดว้ยทุนจดทะเบียน 110 ลา้นบาท โดยในปัจจุบนับริษทัจดทะเบียนจ านว 154 ลา้นบาท  

บริษทัฯ มีมาตรฐานคุณภาพงานบริการท่ีโดดเด่น โดยเป็นบริษทัขนส่งบุคลากร ท่ีไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานการบริหารความปลอดภยับนทอ้งถนน (ISO 39001) รถบสัของบริษทัฯ ประกอบจากคสัชีและ
เคร่ืองยนต ์(Bus boby & Chassis) ใหม่จากบริษทัผูป้ระกอบชั้นน า มีการออกแบบและประกอบตวัถงั โดย
ค านึงถึงความปลอดภยั ความสะดวกสบายของผูโ้ดยสาร มีระบบอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ความ
ปลอดภยัท่ีครบครัน และความสะอาดภายในระบบปรับอากาศท่ีเป็นอุปกรณ์ใหม่ทุกช้ิน  

นอกจากความสมบูรณ์ของยานพาหนะแลว้ บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญักบัพร้อมของพนกังานขบัรถ 
ตั้งแต่การคดัเลือก ดูแลดา้นสวสัดิการและระบบการจดัการของพนกังาน มีการฝึกอบรม การวดัผลอยา่ง
ต่อเน่ือง พนกังานขบัรถตอ้งมีความพร้อมอยูเ่สมอ ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการและความปลอดภยัของ
ผูโ้ดยสาร อีกทั้งมีการพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆ อยา่งต่อเน่ือง  

 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 

บริษทัฯ ไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้มากมายในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวนัออก ทั้ง
อุตสาหกรรมในประเทศและกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่างชาติ การมอบสวสัดิการท่ีดีให้บุคลากรของตน ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติัตนของเขาในทุกๆ วนั 

บริษทัฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ ผูป้ระกอบการในภาคการผลิตท่ีมีท่ีตั้ งโรงงานอยู่ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม หรือนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ีภาคตะวนัออกครอบคลุมพื้นท่ี 4 จงัหวดัไดแ้ก่ จงัหวดั
ชลบุรี จงัหวดัระยอง จงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดด้ าเนินการ
โดยยดึหลกักบันโยบายในการใหบ้ริการดงัน้ี 

- หลกัความปลอดภยั (Safety)  
- หลกัความน่าเช่ือถือ (Reliability)  
- หลกัความสะดวกสบาย (Comfort) และการพฒันาการท่ีทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง ตอบโจทยค์วามพึง
พอใจของลูกคา้และการขบัเคล่ือนธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งมีศกัยภาพต่อไป 
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ประวตัิความเป็นมาและพฒันาการทีส่ าคัญในช่วงที่ผ่านมา 
บริษทั เอทีพี 30 จ  ากดั (มหาชน) เดิมใช้ช่ือ บริษทั อมตะทรานสปอร์ต 30 จ  ากัด ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20 

ตุลาคม 2548 โดย นายปิยะ เตชากลู ร่วมกบันายววิฒัน์ กรมดิษฐ์ และนายชาติชาย พานิชชีวะ เพื่อด าเนินธุรกิจ
ใหบ้ริการขนส่งบุคคลากรระหวา่งแหล่งชุมชนท่ีพกัอาศยัไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ  
โดยเฉพาะเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวนัออก EEC (Eastern Economic Corridor the Prieme / Getway to 
ASIA ) ทั้งอุตสาหกรรมในประเทศและกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่างชาติ ท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการตั้งอยูเ่ป็นจ านวนมาก ต่อมาบริษทัฯ มีการเติบโตและขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง และเขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (m.a.i.) เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2558  

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีรถโดยสารให้บริการ 5 ประเภท ไดแ้ก่ รถบสั รถมินิบสัและ
รถไมโครบสั รถตูว้ไีอพี รถตู ้และรถเก๋งวไีอพี จ  านวนรวม 238 คนั  

 
ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั เอทีพี 30 จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นผูใ้ห้บริการรถโดยสารขนส่งบุคลากร ระหวา่งแหล่งท่ี
พกัอาศยัในเขตชุมชนไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะเขตนิคมอุตสาหกรรมใน
ภาคตะวนัออก (Eastern Seaboard) ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจ าทาง
จากกรมขนส่งทางบก โดยมีรถโดยสารใหบ้ริการ 5 ประเภท  

 จ านวนท่ีนัง่ 
- รถบสั มากกวา่ 40 
- รถมินิบสั / รถไมโครบสั ไม่เกิน 30 / ไม่เกิน 21 
- รถตู ้ว ีไอ พี 10 
- รถตู ้
- รถเก๋ง ว ีไอ พี 

13 
7 

โดยแบ่งรูปแบบการบริการเป็น  2 รูปแบบ 
-    การให้บริการโดยรถโดยสารของบริษทัฯ จ านวนร้อยละ 72.56 ซ่ึงรถบสัร้อยละ 60.06 ส่วนท่ีเหลือ

เป็นและรถตู ้รถตูว้ไีอพี 
-    การให้บริการโดยรถร่วมบริการจ านวนร้อยละ 27.44  ซ่ึงเป็นรถตูร้้อยละ 24.39 ส่วนท่ีเหลือเป็นรถ

บสั เทคโนโลยต่ีางๆ อยา่งต่อเน่ือง (Realtime GPS Tracking System) 
อีกทั้งบริษทัฯ ยงัน าเทคโนโลยีต่างๆ (Realtime GPS Tracking System) มาใช้ในการบริหารการเดินรถ 

ท าให้สามารถควบคุมต้นทุน, เส้นทาง - เวลาการเดินรถ และคุณภาพการขับของพนักงานขับรถ ท าให้
ประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการเดินรถเพิ่มข้ึน ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้
ความส าคญัแก่การพฒันาคุณภาพของบุคลากรโดยเฉพาะพนกังานขบัรถ ซ่ึงทางบริษทัฯ เรียกวา่ “นกัขบั” การ
ก าหนดกระบวนการคดัเลือกนักขบั การจดัอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะด้านความปลอดภยัในการขบัข่ี และสร้าง
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จิตส านึกในการให้บริการ รวมถึงการปลูกฝังความใส่ใจต่อสวสัดิภาพในชีวติและทรัพยสิ์นของผูโ้ดยสารและ
ผูร่้วมเดินทางบนถนน 

 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

1.1     วสัิยทัศน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

           วสัิยทัศน์ (Vision) 
           เราจะเป็นผูน้ าในการใหบ้ริการรับส่งพนกังานใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งมัน่พฒันาการ
บริการ  เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริการและสร้างมาตรฐานการใหบ้ริการจนเป็นท่ียอมรับในระดบั
สากล 

พนัธกจิ วตัถุประสงค์ และเป้าหมาย 
-    รักษาฐานธุรกิจให้เขม้แขง็ เสริมสร้างการเติบโต และขยายฐานธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองสู่ความย ัง่ยนื 
-    ปรับใชเ้ทคโนโลยใีนการใหบ้ริหารและควบคุมการเดินรถเพื่อความปลอดภยั และตอบสนองความ

พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 
-    พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังาน

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์การในด าเนินงานของบริษัท (Strategy) 
-    รักษาฐานลูกคา้เดิมและควบคู่ไปกบัสร้างฐานลูกคา้ใหม่ ดว้ยการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ 
-    พฒันาระบบปฏิบติัการ และมาตรฐานการให้บริการรับ-ส่งพนกังานท่ีมีคุณภาพ 
-    พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรฝ่ายปฏิบติัการ และผูข้บัข่ีใหไ้ดม้าตรฐาน 
-    ใหค้วามส าคญัและเสริมสร้างความพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

 
1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 

บริษทั เอทีพี 30 จ  ากดั (มหาชน) เดิมช่ือ บริษทั อมตะทรานสปอร์ต 30 จ  ากดั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 
2548 เร่ิมจากแนวคิดของนายปิยะ เตชากูล เพื่อด าเนินธุรกิจให้บริการขนส่งพนกังานระหว่างเขตชุมชนท่ีพกั
อาศยัไปยงัสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี, อมตะซิต้ี จงัหวดัระยอง และ
ขยายไปยงัสถานประกอบการภายนอกนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตภาคตะวนัออกซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมี
โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตั้งอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

นายปิยะฯ เป็นผูมี้ประสบการณ์การด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการโดยสารเพื่อขนส่ง
บุคคลากร โดยเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการเดินทางของพนกังานท่ีท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งท่ีพกัอาศยั ท าให้การเดินทางมาท างานของ
บุคลากรไม่สะดวกหรืออาจมีข้อจ ากัด จึงท าให้ผูป้ระกอบการไม่สามารถคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้
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ความสามารถมาร่วมงานกบับริษทัฯ ได ้และเพื่อเป็นการลดขอ้จ ากดัดา้นการเดินทาง ท าให้ผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่ท่ีตั้งอยูห่่างไกลจากชุมชนไดจ้ดัใหมี้สวสัดิการรถโดยสารรับส่งบุคลากรของบริษทัฯ โดยการจดัหา
รถโดยสารรับส่งบุคลากรนั้น ตอ้งข้ึนอยู่กบันโยบายสวสัดิการของแต่ละผูป้ระกอบการนั้นๆ ซ่ึงนายปิยะฯ 
เล็งเห็นว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ลว้นแต่ค านึงถึงความปลอดภยั ความสะดวกสบายของบุคลากรเพราะถือ
เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดในองคก์ร ท าให้มีความตอ้งการหาผูใ้ห้บริการรถรับส่งบุคลากรท่ีให้บริการอยา่งมี
คุณภาพในเร่ืองความปลอดภยัและการบริหารจดักระบวนการเดินรถอยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว
ท าให้นายปิยะฯ ไดน้ าเสนอแผนธุรกิจของบริษทัฯ ให้แก่นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ และกลุ่มนายชาติชาย พานิช
ชีวะ เขา้ร่วมจดัตั้งบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจการให้บริการรับส่งบุคลากรให้กบัสถานประกอบการต่างๆ พร้อมทั้ง
การรองรับการขยายตวัของอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในภาคตะวนัออก ทั้งน้ีบริษทัฯ มีล าดบัการพฒันาท่ีส าคญั
สรุปไดด้งัน้ี 

ปี รายละเอยีด 
2548  เดือนตุลาคม จดทะเบียนก่อตั้งบริษทั โดยใชช่ื้อบริษทั อมตะทรานสปอร์ต 30 จ  ากดั 

(ATP30) ดว้ยทุนจดทะเบียน 1.00 ลา้นบาท โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 700/199 
หมู่ ท่ี  1 ต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวดัชลบุรี และได้รับใบอนุญาตเป็น
ระยะเวลา 5 ปี จากกรมการขนส่งทางบกใหส้ามารถประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ดว้ยรถท่ีใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสาร 

 บริษัทฯ เร่ิมให้บริการรถรับส่งบุคลากรจากแหล่งท่ีพกัอาศัยในเขตชุมชนมายงั
โรงงานสถานประกอบการ ซ่ึงในช่วงแรกใหบ้ริการลูกคา้ท่ีตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสา 
หกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จงัหวดัระยอง 

 บริษทัฯ เร่ิมด าเนินการให้บริการโดยใช้รถบสัจ านวน 1 คนัและรถตูจ้  านวน 2 คนั         
เพื่อใหบ้ริการรับส่งบุคลากรแก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

 เดือนพฤศจิกายน บริษทัฯ ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจ านวน 40,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
และเรียกช าระเต็มจ านวน เพื่อน าเงินมาลงทุนขยายการให้บริการและเป็นเงินทุน
หมุนวยีนในกิจการ 

2549  เดือนพฤษภาคม บริษทัฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจ านวน 50,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
และเรียกช าระเต็มจ านวน เพื่อน าเงินมาลงทุนขยายการให้บริการและเป็นเงินทุน
หมุนวยีนในกิจการ 

 บริษทัฯ เร่ิมจดัหารถบสัท่ีใช้แชสซีและเคร่ืองยนต์ใหม่จากผูผ้ลิตโดยตรงเพื่อให ้
บริการพร้อมกนักบัรถบสัท่ีใชแ้ชสซีและอะไหล่ใชแ้ลว้มาประกอบเป็นแชสซีและ 
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ปี รายละเอยีด 
 เคร่ืองยนตท่ี์สมบูรณ์ โดยเร่ิมใชร้ถบสัท่ีใชแ้ชสซีและเคร่ืองยนตใ์หม่ ไดแ้ก่ ฮีโน่ รุ่น 

RK เพื่อใหบ้ริการรับส่งบุคลากรแก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
2550  บริษทัฯ ไดข้ยายพื้นท่ีให้บริการไปยงัโรงงานสถานประกอบการนอกเขตนิคมอุตสา 

หกรรมอมตะนครและอมตะซิต้ี โดยมุ่งเน้นนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานท่ีอยู่ใน
เขตภาคตะวนัออก 

2551  บริษทัฯ มีการขยายกิจการอย่างต่อเน่ือง และขยายพื้นท่ีให้บริการไปยงัเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 

 เดือนสิงหาคม บริษทัฯ ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจ านวน 100,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
และเรียกช าระเต็มจ านวน เพื่อน าเงินมาลงทุนขยายการให้บริการและเป็นเงินทุน
หมุนวยีนในกิจการ 

2552  บริษทัฯ เร่ิมจดัหารถบสัสแกนเนีย จากประเทศสวเีดน มาใหบ้ริการแก่ลูกคา้ โดยเร่ิม
จากรถบสัสแกนเนีย รุ่น K310 และ K250 ตามล าดบั 

2553  บริษทัฯ ไดน้ าเทคโนโลยีการควบคุมการเดินรถดว้ยระบบดาวเทียม GPS มาติดตั้งใน
รถของบริษทัฯ ทุกคนั โดยก าหนดให้เจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการสามารถท าการตรวจ 
สอบสถานะของรถไดต้ลอด 24 ชัว่โมง แบบ Real Time และสามารถท าการบนัทึก
สถานะของรถตามท่ีก าหนด เพื่อตรวจสอบยอ้นกลบั (Log sheet) โดยควบคุมให้รถ
ทุกคนัพร้อมให้บริการก่อนเวลาไม่น้อยกวา่ 30 นาทีและควบคุมความเร็วไม่เกิน 90 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง โดยบริษทัฯ จะน าส่งรายงานสรุปขอ้มูลการรับส่งให้ลูกคา้ทราบ
ทุกวนั (Daily Report) 

2554  เดือนมกราคม บริษทัฯ ไดรั้บการต่ออายใุบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ดว้ยรถท่ีใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสาร ซ่ึงออกโดยกรมการขนส่งทางบก ออกไปอีกเป็น
ระยะเวลา 5 ปี 

 เดือนธันวาคม บริษทัฯ ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจ านวน 200,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
และเรียกช าระ 10.00 ล้านบาท ท าให้มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 30.00 ล้าน
บาท 

 บริษทัฯ เร่ิมด าเนินโครงการ “12 ยิม้ รักษารถดี ขบัข่ีปลอดภยั” เพื่อเป็นแรงจูงใจและ
กระตุน้พนักงานขบัรถให้เป็นนักขบัท่ีมีคุณภาพ ห่วงใยความปลอดภยัและสวสัดิ
ภาพของผูโ้ดยสาร โดยมอบโบนสัพิเศษใหพ้นกังานขบัรถท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐานของ 
โครงการ 
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ปี รายละเอยีด 
2555  ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/ 2555 เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2555 มีมติเรียกทุน

ช าระส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 10.00 ลา้นบาท ท าให้บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนช าระ
แลว้จ านวน 40.00 ลา้นบาท 

 เปล่ียนช่ือจาก “บริษทั อมตะทรานสปอร์ต 30 จ  ากดั” เป็น “บริษทั เอทีพี 30 คอร์เปอ
เรชัน่ จ  ากดั” 

2556  บริษทัฯ ไดเ้ปิดส านกังานสาขาท่ีมาบตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง เพื่อให้บริการ
แก่ลูกคา้ในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในเขต
พื้นท่ีจงัหวดัระยอง 

 เปล่ียนแปลงมาตรฐานตวัรถ โดยรถบสัโดยสารทุกคนัของ ATP30 จะตอ้งประกอบ
จากแชสซีและเคร่ืองยนต์ใหม่จากบริษทัรถชั้นน า เช่น ฮีโน่ สแกนเนีย และกรณีท่ี
เป็นรถปรับอากาศจะติดตั้งระบบปรับอากาศท่ีเป็นอุปกรณ์ใหม่ทุกช้ินเพื่อสุขอนามยั
ท่ีดีของผูโ้ดยสาร รวมทั้งรถทุกคนัจะตอ้งมีระบบอ านวยความสะดวก โดยค านึกถึง
ความปลอดภยัและความสะดวกสบายของผูโ้ดยสารเป็นหลกั 

2557  บริษทัฯ ขยายเขตพื้นท่ีการให้บริการไปยงัโรงงานสถานประกอบการในเขตนิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัระยอง 

 บริษทัฯ ไดน้ าแอพพลิเคชัน่มาใชใ้นการเดินรถเพื่อใหน้กัขบัสามารถใช ้Tablet หรือ 
Smartphone บนัทึกขอ้มูลการเดินรถต่างๆ และส่งต่อขอ้มูลแบบออนไลน์มายงัศูนย์
ควบคุมการเดินรถแบบ Real Time  

 บริษทัฯ ไดท้  าการพฒันาหลกัสูตรมาตรฐานเพื่อฝึกอบรมพนกังานขบัรถใหเ้ป็นนกั
ขบัมืออาชีพ ไดแ้ก่ 
- หลกัสูตรความปลอดภยัขั้นพื้นฐาน (Basic Safety) 
- หลกัสูตรเทคนิคการขบัข่ีเชิงป้องกนั (Defensive Driving Technique) 
- หลกัสูตรการใหบ้ริการส าหรับนกัขบัมืออาชีพ (Service Mind) 

2558  วนัท่ี 12 มีนาคม ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 มีมติอนุมติัเร่ืองส าคญั ดงัน้ี 
- จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 443,130 บาท 
- จ่ายเงินปันผลจ านวน 30.00 ลา้นบาท 
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 30.00 ล้านบาท ท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวม 

70.00 ลา้นบาท 
 วนัท่ี 14 มีนาคม ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1 ปี 2558 มีมติอนุมติัเร่ืองส าคญั 

ดงัน้ี 
- อนุมติัการแปรสภาพจากบริษทัจ ากดั เป็น “บริษทัมหาชนจ ากดั” 
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ปี รายละเอยีด 
2559  เดือนมกราคม บริษทัฯ ไดรั้บการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง

ดว้ยรถท่ีใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสาร ซ่ึงออกโดยกรมการขนส่งทางบก ออกไปอีกเป็น
ระยะเวลา 5 ปี 

2560  วนัท่ี 8 มิถุนายน ใบส าคญัแสดง สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั เอทีพี 30 
จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) จ  านวน 123,749,504 หน่วย ได้รับอนุมติัเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัยพ ์เอ็ม 
เอ ไอ 

 วนัท่ี 23 สิงหาคม บริษทัฯ ไดรั้บการรับรอง มาตรฐานการบริหารความปลอดภยัทาง
ถนน (BS ISO39001 : 2012 Road traffic safety management system) โดยมีผลตั้งแต่ 
วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 

 วนัท่ี 20 พฤศจิกายน บริษทัฯ ได้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธิคร้ังท่ี 1 ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 1 
(ATP30-W1)  จ  านวนรวมทั้งส้ิน 123,749,504 หน่วย 

 เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 โดยมีกาหนดการใช้สิทธิ คือวนัท่ี  29 ธันวาคม 2560 
วนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 วนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 และวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 (ใน
กรณีท่ีวนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยุดท าการ ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สิทธิ
ดงักล่าว เป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าว) รวมเป็น
การใชสิ้ทธิทั้งหมด 4 คร้ัง 

2561  วนัท่ี  11 มกราคม มีการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ (ATP30-W1) จ านวน 
26,462,571 หน่วย แปลงเป็นสามัญจ านวน 26,462,571 หุ้น และได้รับอนุมัติเป็น
หลกัทรัพยฯ์ และเร่ิมซ้ือขายในตลาดทรัยพ ์เอม็ เอ ไอ 

 วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/ 2561 มีมติอนุมติัเร่ืองท่ี
ส าคญั ดงัน้ี 
- มีมติอนุมติัจดัสรรก าไรเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,400,000 บาท  

- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจ านวนเงิน 15.64 ลา้นบาท (ร้อยละ 62.96 ของก าไรสุทธิ
ปี 2560) โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ใน
วนัท่ี 12 เมษายน 2561 และก าหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวนัท่ี 30 เมษายน 2561  

 มีมติก าหนดวนัและวาระการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2561 ในวนัท่ี  2 
เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาโนรามา ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เลขท่ี 
99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 (Record Date) ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2561 
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ปี รายละเอยีด 

2561  เร่ิมน ารถมินิบสัขนาดไม่เกิน 30 ท่ีนั่งมาให้บริการรับ-ส่งบุคลากรแก่โรงงานอุตสา 
หกรรม 

 

1.3      โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

-     บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ลกัษณะการให้บริการ 
บริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจ าทางโดยกรมขนส่งทางบก ปัจจุบนั

บริษทัฯแบ่งรูปแบบรถท่ีใหบ้ริการรับส่งเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
1. รถโดยสารของบริษัท :  

รถโดยสารของบริษทัฯ ทุกคนัไดข้ึ้นทะเบียนเป็นรถท่ีไดรั้บอนุญาตรับ-ส่งบุคคลถูกตอ้งตามกฎหมาย 
(ป้ายทะเบียนสีเหลืองตวัหนงัสือด า) ซ่ึงบริษทัร่วมกบัผูผ้ลิตและจ าหน่ายรถชั้นน า อาทิ ฮีโน่ สแกนเนีย               
และเมอร์เซเดส-เบนซ์ เพื่อออกแบบโครงสร้างรถโดยสารให้มีความปลอดภยัและสะดวกสบายต่อ
ผูโ้ดยสาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 รถโดยสารของบริษทัฯ มีจ านวนทั้งส้ิน 238 คนั แบ่งเป็นรถบสั
โดยสารจ านวน 186 คนั รถมินิบสัโดยสารจ านวน 11 คนั รถตูว้ีไอพีจ  านวน 7 คนั รถตูโ้ดยสารจ านวน 
33 คนั และรถเก๋งวไีอพีจ  านวน 1 คนั 

2.  รถโดยสารร่วมบริการ : 
บริษทัฯ มีรถร่วมบริการท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทั ซ่ึงบริษทัฯ คดัเลือกจากผูใ้หบ้ริการรถ
ร่วมท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานตามท่ีบริษัทก าหนด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีรถร่วมบริการท่ี
ให้บริการรวมทั้งส้ิน 90 คนั แบ่งเป็นรถตูร่้วมบริการ 80 คนั และรถบสัร่วมบริการ 10 คนั (ณ ขณะใด
ขณะหน่ึง ปริมาณรถร่วมบริการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยข้ึนอยูก่บัความตอ้งการใชง้าน) โดยบริษทัฯ
ไดก้ าหนดนโยบายการใชผู้ร่้วมบริการท่ีจะให้บริการ จะตอ้งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาต
จากกรมการขนส่งทางบก ในการเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจ าทาง
เท่านั้น 

2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 บริษทัฯ ได้น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการเดินรถ ซ่ึงช่วยให้บริษทัฯ สามารถควบคุม
ตน้ทุนและคุณภาพการขบัของนกัขบั เส้นทางการเดินรถ และเวลาในการเดินรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการการเดินรถ นอกจากน้ีตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพ
ของนักขบั ตอ้งผ่านหลกัสูตรการอบรมทั้งภายในบริษทัฯ  และการส่งบุคลากรเขา้อบรมในหลกัสูตรต่างๆ 
ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างจิตส านึกในการขบัรถ โดยค านึงถึงความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของผูโ้ดยสาร และผูร่้วมเดินทางบนถนน ตลอดจนส านึกในการให้บริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้บริการอย่างต่อเน่ืองเสมอมา ทั้งน้ีในปี 2558 ถึงปี 2560 บริษทัฯ มีโครงสร้างรายได้รวม แยกตาม
ประเภทรายได ้ดงัน้ี 
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ตารางแสดงโครงสร้างรายได้จากการให้บริการ 

รถโดยสาร 
2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการ       
1. รถโดยสารของบริษัทฯ  196.26 74.26 234.42 76.94 277.66         79.90 

1.1 รถบสั 189.74 71.80 214.40 71.28 249.51 71.80 
1.2 รถมินิบสั 1.77 0.67 1.60 0.53 4.52 1.30 
1.3 รถตู ้ 4.75 1.80 14.06 4.67 21.62 6.22 
1.4 รถตู ้วไีอพี - - 1.36 0.45 1.94 0.56 
1.5 รถเก๋ง วไีอพี - - - - 0.07 0.02 

2. รถโดยสารร่วมบริการ 68.01 25.74 69.36 23.06 69.84 20.10 

รวมรายได้จากการให้บริการ 264.27 100.00 300.78 100.00 347.50 100.00 

รายได้อืน่ 1.70  1.80  1.14  
หมายเหตุ : - รายไดอ่ื้น อาทิ ดอกเบ้ียรับ ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น  ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอตดับญัชี ซ่ึงเกิดจาก

การท ารายการขายยานพาหนะแลว้เช่ากลบั (Sale and Leaseback) เป็นตน้ 
 

ตารางแสดงจ านวนรถโดยสารทีใ่ห้บริการ แยกตามรถทีใ่ห้บริการระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560 

รถโดยสาร 
 2558 2559               2560 

จ านวนคัน  ร้อยละ จ านวนคัน ร้อยละ จ านวนคัน  ร้อยละ 

รถโดยสารของบริษัทฯ 
รถบสั 

 
127 

 
55.46 

 
147 

 
55.26 

 
186 

 
56.71 

รถมินิบสั 2 0.88 5                     1.88 11 3.35 
รถตู ้ 8 3.49 22 8.27 33 10.06 
รถตู ้วไีอพ ี 2 0.87 2 0.75 7 2.14 
รถเก๋ง วไีอพ ี - - - - 1 0.30 

รวมรถโดยสารของบริษัท 139 60.70 176 66.16 238 72.56 

รถโดยสารร่วมบริการ 
รถบสั 

 
10 

 
4.37 

 
10 

 
3.76 

 
10 

 
3.05 

รถตู ้ 80 34.93 80 30.08 80 24.39 
รวมรถโดยสารร่วมบริการ 90 39.30 90 33.84 90 27.44 

รวม 229 100.00 266 100.00 328 100.00 
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จ านวนรถโดยสารทีใ่ห้บริการในปี 2558 ถึงปี 2560 

   

จ านวนรถ 229 คัน จ านวนรถ 266 คัน จ านวนรถ 328 คัน 

 
รายได้ค่าบริการจากลูกค้าปี 2559 ถึงปี 2560 

 
 

สัดส่วนรายได้ของบริษัท แยกตามกลุ่มอุมสาหกรรมของลูกค้าในปี 2560 
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น าเสนอรูปแบบรถ เส้นทางเดนิ
รถให้ตรงกบัความต้องการของ

ลูกค้า 

ลูกค้าลงนามในสัญญาว่าจ้าง
บริการรับส่งบุคลากร 

บริษัทบริหารและจดัการการรับส่งบุคลากร 
ตามเส้นทางทีต่กลงไว้กบัลูกค้า 

รถโดยสารขนาดใหญ่ (รถบัส) / รถโดยสาร 
- ทีน่ั่งไม่เกนิ 30 ทีน่ั่ง (รถมนิบิัส) 

รถโดยสารขนาดใหญ่ /
รถโดยสารขนาดเลก็  

คดัสรรบุคลากรเพือ่เป็นนกัขบัประจ ารถ 

จดัหารถให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
กรณีรถใหม่: ส่ังประกอบรถบัส  
กรณีรถใช้แล้ว: ปรับปรุงซ่อมแซม 

 

จดัอบรมพฒันาศักยภาพนักขับก่อนการให้บริการ 

พร้อมให้บริการรับส่งบุคลากร 

บริษัทจดัท ารายงานการเดนิทาง
ประจ าวนัเพือ่รายงานแก่ลูกค้า 

คดัเลอืกผู้ให้บริการจาก
ภายนอก (รถร่วม) 

ประเภทรถโดยสาร 

จ านวนรถโดยสาร/จ านวนผู้โดยสาร 

เส้นทางและตารางเวลาการเดนิรถ 

ค่าใช้จ่าย 

บริษัทเรียกเกบ็ค่าบริการกบั
ลูกค้าตามสัญญา 

กรณี ใช้รถของ
บริษัท 

กรณี ใช้รถร่วม 

รถตู้ / รถตู้วไีอพ ี

แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดหาและให้บริการ
ลูกค้า 
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ข้ันตอนการจัดหาและให้บริการลูกค้า 
1. บริษทัฯ จะร่วมประชุมกบัลูกคา้เพื่อหารือและน าเสนอรูปแบบการเดินรถรับส่งบุคลากร โดยบริษทัฯ 

จะใช้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากลูกคา้ เช่น จ านวนคน เส้นทาง ตารางเวลาการปฏิบติังานของพนกังาน เพื่อ
ประกอบการออกแบบลักษณะรถ จ านวนรถ เส้นทางการเดินรถ ตารางเวลารับส่ง จุดรับส่ง และ
ค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ลูกคา้พิจารณา 

2. เม่ือลูกคา้พิจารณาตกลงว่าจา้งตามท่ีบริษทัฯ ไดเ้สนอ บริษทัฯ จะจดัท าสัญญาบริการขนส่งพนกังาน 
(Employee transportation Service Agreement)  

3. บริษทัฯ จะด าเนินการจดัหารถโดยสารและนักขบั เพื่อเตรียมส าหรับการเดินรถตามสัญญาบริการมี
รายละเอียดดงัน้ี 
3.1 กรณีท่ีด าเนินการด้วยรถของบริษทัฯ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นรถบสัโดยสารใหม่ บริษทัฯ จะสั่ง

ประกอบรถบสั โดยการสั่งซ้ือโครงรถและเคร่ืองยนต์ (Chassis) และสั่งท าตวัถงั (Body) พร้อม
ตกแต่งจากผูป้ระกอบการชั้นน าท่ีไดม้าตรฐาน และบริษทัตอ้งอบรมคดัเลือกบุคลากรเพื่อเป็น
นกัขบัประจ ารถ  

3.2 กรณีท่ีด าเนินการดว้ยรถร่วมบริการ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรถตูโ้ดยสาร บริษทัฯ จะท าสัญญาตกลงกบั
รถร่วมบริการ เพื่อให้มาด าเนินการรับส่ง ตามท่ีบริษทัไดต้กลงในสัญญาบริการกบัลูกคา้ โดยรถ
ร่วมบริการมีหนา้ท่ีจดัหารถและนกัขบัเพื่อให้บริการแก่ลูกคา้ของบริษทัในนามของ บริษทั เอที
พี 30 จ  ากดั (มหาชน) 

4. บริษทัฯ จะด าเนินการจดัตารางการเดินรถตามท่ีไดต้กลงไวใ้นสัญญา และเร่ิมบริการรับส่งบุคลากรตาม
ตารางท่ีก าหนด โดยสามารถอธิบายการด าเนินการรับส่งบุคลากรไดด้งัน้ี 

ภาพแสดงขั้นตอนการให้บริการรับส่งบุคลากร 
              

 

    
 

 

 
 

 
 

 
 

จุดรับส่งที ่2 

จุดรับส่งที ่1 

จุดรับส่งที ่3 

จุดรับส่งที ่4 

จุดจอดรถ ATP 30 

สถานประกอบการ 

ศูนย์ควบคุมการ

เดินรถ 

ระบบดาวเทยีม

ติดตามรถ 
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4.1 นกัขบัจะน ารถมายงัจุดจอดรถ เพื่อเตรียมความพร้อมและตรวจสอบสภาพ ความสะอาด ความ
เรียบร้อย ภายในรถโดยสารก่อนปฏิบติัหนา้ท่ี 30 นาที 

4.2 เจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะออกด าเนินการสุ่มวดัระดบัแอลกอฮอล์และสารเสพติด รวมไปถึง
สภาพความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจของนกัขบั เพื่อบนัทึกเป็นรายงานให้แก่ลูกคา้ นกัขบัตอ้ง
มีความพร้อมในการขบัยานพาหนะ โดยมีระดบัแอลกอฮอล์ เท่ากบั 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และ
หากตรวจพบระดับแอลกอฮอล์มากกว่าระดับดังกล่าว แต่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต ์
เจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะท าการประเมินความพร้อมในการขบัของนกัขบัเป็นล าดบัแรก หาก
นกัขบัอยูใ่นเกณฑ์ความพร้อมท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะประจ ารถ
ไปกบันกัขบั เพื่อควบคุมและดูแลการขบั แต่ในกรณีท่ีตรวจพบวา่นกัขบัมีระดบัแอลกอฮอล์เกิน
กว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซ่ึงถือว่าเป็นผูเ้มาสุราตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 16 (พ.ศ.2537) และ
เป็นผู ้ท่ี ถูกห้ามขับข่ีรถตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (พ.ศ.2522) ทางเจ้าหน้าท่ี ฝ่าย
ปฏิบติัการจะด าเนินการหานกัขบัทดแทน ซ่ึงมาจากนกัขบัส ารองของบริษทัฯ หรือเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ปฏิบติัการจะเป็นผูด้  าเนินการขบัแทน 

4.3 นกัขบัจะเร่ิมเดินรถไปยงัจุดรับส่งต่างๆ ตามเวลาและเส้นทางท่ีไดต้กลงไวก้บัลูกคา้ 
4.4 นกัขบัจะท าการบนัทึกเวลาท่ีถึงและออกจากจุด-รับส่ง และบนัทึกจ านวนพนกังานท่ีข้ึนรถ เพื่อ

เป็นขอ้มูลรายงานใหแ้ก่ลูกคา้ 
4.5 เม่ือนกัขบัด าเนินการรับส่งบุคลากร ยงัจุดหมายปลายทางอยา่งปลอดภยัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ นกั

ขบัจะน ารถไปยงัจุดจอดรถท่ีก าหนด เพื่อเตรียมตวัรับส่งบุคลากรในรอบถดัไป 
4.6 เจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะด าเนินการรวบรวมขอ้มูลของนกัขบั มาจดัท าเป็นรายงานประจ าวนั

เพื่อส่งใหแ้ก่ลูกคา้ และวางใบแจง้หน้ีเม่ือใหบ้ริการครบเดือน 
4.7 บริษทัฯ จะด าเนินการปรับเส้นทาง เวลา การเดินรถ จากขอ้มูลท่ีบนัทึกไว ้เช่น กรณีท่ีบางจุด

รับส่งมีจ านวนพนกังานจ านวนมากข้ึนหรือน้อยลง เน่ืองจากลาออกหรือยา้ยท่ีอยูข่องพนกังาน 
บริษัทฯ จะเสนอการปรับจุดรับส่งให้แก่ลูกค้าพิจารณา โดยค านึงถึงความเหมาะสมและ
ค่าใชจ่้าย 

4.8 บริษทัฯ จดัให้มีระบบติดตามรถโดยสารของบริษทัฯ ดว้ยสัญญาณดาวเทียม (GPS Tracking) ซ่ึง
จะท างานร่วมกับ Software ท่ีเรียกว่า GPS Tracking System โดยตวั Software นั้นจะท าหน้าท่ี
เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บจากตวั GPS Tracking เพื่อให้เจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการสามารถเขา้ไป
ตรวจสอบต าแหน่งปัจจุบนัของตวั GPS Tracking และยงัสามารถตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงัได้
ตลอดเวลา ตามความสามารถของ GPS Tracking System เช่น ความเร็วรถ สถานะของรถ ระดบั
น ้ามนั เป็นตน้ นอกจากน้ีบริษทัไดผ้ลกัดนัให้รถร่วมบริการเร่ิมท าการติดตั้งระบบจีพีเอสเพื่อใช้
ในการควบคุมการปฏิบติังานของรถอีกดว้ย 
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ภาพตัวอย่างการใช้โปรแกรมติดตามรถด้วยสัญญาณดาวเทยีม 

 
  ท่ีมา : ขอ้มูลจากบริษทัฯ  

 
รูปภาพ แสดงการติดตามการใช้น า้มันและสถานะของรถแต่ละคัน 

 
ท่ีมา : ขอ้มูลจากบริษทัฯ  

 
บริษทัฯ มีระบบเซ็นเซอร์ ตรวจวดัปริมาณน ้ ามนัในถงัของรถบสัแต่ละคนัท่ีแสดงผลในรูปของกราฟ

ปริมาณน ้ ามนั ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการสามารถเขา้ตรวจสอบไดจ้ากระบบ Great Corner ระบบดงักล่าว ท า
ให้บริษทัฯ สามารถติดตามการเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติของปริมาณน ้ ามนัในถงัของรถบสัแต่ละคนัได ้เช่น ใน
กรณีท่ีรถบสัก าลงัจอดอยู ่แต่ปริมาณน ้ ามนัในถงัมีการลดลง อาจเป็นไปไดว้า่นกัขบัประจ ารถมีการทุจริต ขน
ถ่ายน ้ามนัออกจากรถเพื่อไปจ าหน่ายต่อใหก้บัผูอ่ื้น เป็นตน้ 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิ 
ก. ผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 

ตาราง สรุปอตัราการเติบโตของเศรษฐกจิไทย 

อตัราการเติบโตเศรษฐกจิ (%) 2558 2559 2560 คาดการณ์ปี 2561 

GDP (ณ ราคาคงท่ี) 2.9 3.3 3.9 3.6 - 4.6 

การลงทุนรวม 4.4 2.8 0.9 5.5 

   ภาคเอกชน -2.2 0.5 1.7 3.7 

   ภาครัฐ 29.3 9.5 -1.2 10.0 

การบริโภคภาคเอกชน 2.2 3.0 3.2 3.2 

การใชจ่้ายภาครัฐบาล 3.0 2.2 0.5 3.2 

มูลค่าการส่งออกสินคา้ -5.6 0.1 9.7 6.8 

     ปริมาณ -3.4 0.5 5.9 4.8 

มูลค่าการน าเขา้สินคา้ -10.6 -5.1 14.4 9.5 

     ปริมาณ 0.2 -2.5 8.4 6.5 
 
ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์  2561 

 
Real GDP Growth 
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เศรษฐกิจไทยรวมทั้งปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 3.9 ปรับตวัดีข้ีนจากการขยายตวัร้อยละ 3.3 ในปี 2559 
โดยในดา้นการใช้จ่าย การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 3.2 และร้อยละ 1.7 
ปรับตวัดีข้ึนจากการขยายตวัร้อยละ 3.0 และร้อยละ 0.5 ในปี 2559 ตามล าดบั ในขณะท่ีการส่งออกสินค้า
ขยายตวัในเกณฑ์สูงร้อยละ 9.7 เร่งข้ึนมาจากการขยายตวัร้อยละ 0.1 ในปี 2559 และเป็นอตัราการขยายตวั
สูงสุดในรอบ 6 ปี ในขณะท่ีการลงทุนภาครัฐปรับตวัลดลงร้อยละ 1.2 ในดา้นการผลิต การผลิตภาคเกษตร
ขยายตวัร้อยละ 6.2 ปรับตวัดีข้ึนจากการลดลงร้อยละ 2.5 ในปี 2559 การผลิตสาขาอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 
2.5 ปรับตวัดีข้ีนจากการขยายตวัร้อยละ 2.3 ในปี 2559 สาขาคา้ส่งและปลีก และสาขาขนส่งการคมนาคม
ขยายตวัร้อยละ 6.3 และร้อยละ 7.3 เร่งข้ึนจากการขยายตวัร้อยละ 5.3 และร้อยละ 4.1 ในปี 2559 ตามล าดบั 
ในขณะท่ีสาขาโรงแรมและภตัตาคารขยายตวัร้อยละ 8.5 ต่อเน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 9.9 ในปีก่อนหน้า 
รวมทั้งปี 2560 ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ท่ี 15,450.1 พนัล้านบาท (455.4 พนัล้านดอลลาร์ 
สรอ.)  รายได้ต่อหัวเฉล่ียของคนไทยอยู่ท่ี 228,371.0 บาทต่อคนต่อปี (6,729.0 ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี) 
เพิ่มข้ึนจาก 215,454.6 บาทต่อคนต่อปี (6,103.9 ดอลลาร์ สรอ. ต่อหวัต่อปี) ในปี 2559   

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยงัอยูใ่นเกณฑดี์ อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียร้อยละ 0.7 และบญัชีเดินสะพดั
เกินดุลร้อยละ 10.8 ของ GDP (รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2560 ณ 19 กุมภาพนัธ์ 2561) 
 
ข. ภาวะเงินเฟ้อ  

ตาราง สรุปอตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย                                             

อตัราเงินเฟ้อ ปี 2559 ปี 2560 คาดการณ์ปี 2561 

อตัราเงินเฟ้อพื้นฐาน 0.7 0.6 0.8 

อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป 0.2 0.7 1.1 
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนัวาคม 2560 

 
อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปของปี 2560 อยู่ท่ีเฉล่ียร้อยละ 0.7 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 0.2 ในปี 2559 อตัราเงินเฟ้อ

พื้นฐานอยูท่ี่เฉล่ียร้อยละ 0.6  เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 0.7 ในปี 2559 เน่ืองจาก อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปปรับเพิ่มข้ึนจาก
ราคาพลังงานเป็นส าคัญ ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากการปรับโครงสร้างภาษี
สรรพสามิต (รายงานนโยบายการเงิน ฉบบัเดือนธนัวาคม 2560 : ธนาคารแห่งประเทศไทย)  

ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานวา่ นโยบายการเงินยงัควรอยูใ่นระดบัผอ่นคลายไปอีกระยะหน่ึงเพื่อ
สนบัสนุนให้เศรษฐกิจขยายตวัไดอ้ยา่งเขม้แข็ง ซ่ึงจะช่วยให้อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปทยอยกลบัเขา้สู่เป้าหมายใน
ระยะปานกลาง (รายงานนโยบายการเงิน ฉบบัเดือนธนัวาคม 2560 : ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
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ค. อตัราดอกเบีย้ 

Interest Rate 

 
    อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ (Lending Rate)  เช่น MLR (Minimum Lending Rate)  เป็นอตัราเงินกูท่ี้ธนาคาร
พาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ท่ีความเส่ียงต ่า MOR (Minimum Overdraft Rate) เป็นอตัราดอกเบ้ีย
ประเภทเบิกเกินบญัชี (Overdraft) ท่ีธนาคารเรียกเก็บลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี และ MRR (Minimum Ratail Rate)  
เป็นอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้เก็บลูกคา้รายยอ่ย ซ่ึงจะมีอตัราท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัความเส่ียงของลูกคา้แต่ละราย 

นอกจากน้ีประสิทธิภาพของกลไกการส่งผา่นนโยบายการเงินยงัตอ้งข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ปัจจุบนัดว้ย 

เช่น การปรับอตัราดอกเบ้ียนโยบายลงอาจไม่ไดท้  าใหอ้ตัราดอกเบ้ียในตลาดลดลงมากกวา่อยา่งท่ีหวงัไว ้เม่ือ

อตัราดอกเบ้ียนโยบายลดลง อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดีก็ลดลงตามไปดว้ย แต่อตัราดอกเบ้ียเงินกู้

ลูกคา้รายยอ่ยกลบัลดลงเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น อีกทั้งเม่ืออตัราดอกเบ้ียในตลาดลดลงไม่สามารกระตุน้การ

บริโภคและการลงทุนไดห้ากความเช่ือมัน่ของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัต ่า เป็นตน้ (ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ณ กุมภาพนัธ์ 2561) 
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ง. ราคาพลงังาน 

ราคาน า้มันดิบในตลาด WTI 

ท่ีมา : https://th.investing.com 
 
ราคาน า้มันดีเซลในประเทศไทย 

 
ท่ีมา : ราคาน ้ ามนัยอ้นหลงั บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) , 2561 

 
ในปี 2561 คาดวา่ราคาน ้ามนัดิบดูไบจะปรับเพิ่มข้ึนจากปี 2560 และเคล่ือนไหวในกรอบ 55 - 60 

ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยตลาดไดรั้บแรงหนุนจากความตอ้งการใชน้ ้ามนัท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัอยา่งแขง็แกร่งท่ี 

1.3 ลา้นบาร์เรลต่อวนั สู่ระดบั 98.9 ลา้นบาร์เรลต่อวนั (IEA เดือน พ.ย. 60) จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืน

ตวัอยา่งแขง็แกร่งทัว่โลก (Synchronized Economic Growth) ทั้งในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลกั และประเทศ

เศรษฐกิจเกิดใหม่ นอกจากน้ี ความร่วมมือระหวา่งผูผ้ลิตกลุ่มโอเปคและนอกกลุ่มโอเปคน าโดยซาอุดิอาระ 

เบียและรัสเซียท่ีตอ้งการปรับลดปริมาณการผลิตเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีหนุนราคาน ้ามนัดิบอยา่งต่อเน่ือง 

หลงัจากกลุ่มผูผ้ลิตตดัสินใจขยายระยะเวลาการปรับลดก าลงัการผลิตรวมกนัราว 1.8 ลา้นบาร์เรลต่อวนั จาก

เดิมท่ีส้ินสุดในเดือน มี.ค. 61 เป็นส้ินสุดเดือน ธ.ค. 61 โดยตั้งเป้าหมายในการลดน ้ามนัดิบคงคลงัของกลุ่ม

ประเทศพฒันาแลว้ (OECD Stocks) ใหก้ลบัมาอยูท่ี่ระดบัค่าเฉล่ีย 5 ปี ใหไ้ด ้ในขณะท่ีไนจีเรียและลิเบียตกลง

ท่ีจะเขา้ร่วมในขอ้ตกลงน้ีดว้ย หลงัจากก่อนหนา้น้ี ทั้งสองประเทศไดรั้บการยกเวน้จากขอ้ตกลงดงักล่าว 

เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศ ทั้งน้ี ความเส่ียงดา้นภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค

https://th.investing.com/
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ตะวนัออกกลาง ไดแ้ก่ ประเทศอิรัก เวเนซุเอล่า ลิเบีย และไนจีเรีย รวมถึงการรวบอ านาจของมกุฎราชกุมาร

ของซาอุดิอาราเบีย และสงครามระหวา่งซาอุดิอาราเบียกบัอิหร่านท่ีมากข้ึน นบัเป็นความไม่แน่นอนของตลาด

ท่ีตอ้งจบัตามองในปี 2561 ซ่ึงอาจส่งผลใหอุ้ปทานน ้ามนัดิบตึงตวัมากข้ึน 

ภาวะอุตสาหกรรม 
ก. นิคมอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

จ านวนนิคมอุตสาหกรรมทั้งประเทศ ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561 

 กลาง ตะวนัตก ตะวนัออก เหนือ ใต้ รวมทั้งประเทศ 

จ านวนนิคมอุตสาหกรรม 18 3 30 3 2 56 
ท่ีมา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), ขอ้มลู ณ เดือนมกราคม 2561 

  
จ านวนนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ณ เดือนมกราคม 2561 มีจ  านวนทั้งส้ิน 56 นิคม โดยส่วนมาก

นิคมอุตสาหกรรมกวา่คร่ึงของประเทศตั้งอยูใ่นพื้นท่ีภาคตะวนัออก เน่ืองจากมีความสะดวกในการขนส่ง ใกล้
กบักรุงเทพมหานคร และยงัเป็นเขตท่ีปลอดภยัจากการเกิดอุทกภยั ทั้งน้ี ขอ้มูลสภานภาพการลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรม จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ณ เดือนธนัวาคม 2560 ระบุวา่มีจ  านวนผูใ้ช้
ท่ีดินหรือจ านวนผูป้ระกอบการในนิคมเท่ากบั 4,146 ราย จ านวนคนงานทั้งส้ิน 606,612 คน โดยมีพื้นท่ีนิคม
ตามแผนแม่บทเท่ากบั 141,743 ไร่ ยงัคงเหลือพื้นท่ีส าหรับขายหรือใหเ้ช่า 20,508 ไร่   

จากท่ีประชุมของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board Of Investment: BOI) ไดเ้ห็นชอบ
และอนุมติัแผน “ยทุธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี” (พ.ศ. 2558 - 2564) โดยใหค้วามส าคญักบั
ประเภทกิจการท่ีเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อภาคอุตสาหกรรมและต่อประเทศเป็นหลกั และส่งเสริมการ
ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงจะไดรั้บสิทธิประโยชน์เพิ่มข้ึนจากสิทธิพื้นฐานตามประเภทอุตสาหกรรม 
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ดงักล่าว จะช่วยผลกัดนัใหเ้กิดการลงทุนเพิ่มข้ึนและเกิดการขยายตวั
ของโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของนิคมอุตสาหกรรมท่ีจะเปิดด าเนินการในอนาคต 

การขยายตวัของโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต ยอ่มก่อให้เกิดการเพิ่มข้ึนของการจา้งงานใน
พื้นท่ี ท าให้มีความตอ้งการใชบ้ริการขนส่งผูโ้ดยสารจากท่ีพกัอาศยัเขา้สู่พื้นท่ีนิคมเพิ่มข้ึน ดงันั้น จะเกิดการ
เคล่ือนยา้ยทรัพยากรมนุษยเ์พื่อใช้ในการด าเนินกิจการ จึงท าให้ธุรกิจท่ีให้บริการขนส่งผูโ้ดยสารแบบไม่
ประจ าทางเพื่อรับส่งบุคลากรของบริษทัหรือโรงงาน จึงยงัมีโอกาสเติบโตตามการขยายตวัของนิคมในอนาคต 
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ข. จ านวนผู้ประกอบการขนส่ง 

จ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (สะสม) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ลกัษณะรถ 

 

ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 อตัราการ
เปลีย่นแปลง 

จ านวนใบอนุญาต
ประ กอบการขนส่ง 

(%) 

จ านวน
ใบอนุญาต
ประกอบการ
ขนส่ง (ฉบับ) 

จ านวน
ผู้ประกอบการ
ขนส่ง (ราย) 

จ านวน
ใบอนุญาต
ประกอบการ
ขนส่ง (ฉบับ) 

จ านวน
ผู้ประกอบการ
ขนส่ง (ราย) 

รถโดยสารประจ าทาง 2,843 1,452 3,033 1,515 6.68 

รถโดยสารไม่ประจ าทาง 33,153 33,153 37,195 37,195 12.19 

รถโดยสารส่วนบุคคล 6,738 6,738 7,034 7,034 4.39 

รวมรถโดยสารทั้งหมด 42,734 41,343 47,262 45,744 10.60 
ท่ีมา: สถิติจ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งและจ านวนผูป้ระกอบการขนส่ง กรมการขนส่ง, 2560 

 
จ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารทัว่ประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ  านวนทั้งส้ิน 

47,262 ฉบบั โดยมีจ านวนผูป้ระกอบการทั้งส้ิน 45,744 ราย เม่ือพิจารณาตามประเภทการขนส่ง พบว่าส่วน
ใหญ่เป็นใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารไม่ประจ าทางมากท่ีสุดร้อยละ 78.70 รองลงมาคือ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งดว้ยรถโดยสารส่วนบุคคลร้อยละ 14.88  และใบอนุญาตประกอบการขนส่งดว้ย
รถโดยสารประจ าทาง ร้อยละ 6.42 ตามล าดบั 

ปี 2560 การขนส่งด้วยรถโดยสาร มีการเติบโตของจ านวนใบอนุญาตฯ จากปี 2559 ร้อยละ 10.60 
โดยเฉพาะธุรกิจการขนส่งดว้ยรถโดยสารไม่ประจ าทางท่ีเติบโตถึงร้อยละ 12.19 แสดงให้เห็นถึงการแข่งขนั
ท่ีมากข้ึนในธุรกิจน้ี และการเติบโตของความตอ้งการใช้รถโดยสารไม่ประจ าทาง เน่ืองจากเป็นการขนส่งท่ี
ลูกคา้สามารถก าหนดเส้นทางไดเ้องตามความตอ้งการ 
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ค. จ านวนรถจดทะเบียนและผู้ได้รับใบอนุญาตประจ ารถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
จ านวนใบอนุญาตผู้ประจ ารถสะสม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

                     (หน่วย: ฉบบั) 
ประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 2559 2560 

ภาคตะวนัออก ภาคอืน่ๆ ภาคตะวนัออก ภาคอืน่ๆ 

ผูข้บัรถชนิดท่ี 1 1,479 13,447 1,504 14,050 

ผูข้บัรถชนิดท่ี 2 129,053 1,188,150 131,334 1,206,329 

ผูข้บัรถชนิดท่ี 3 38,167 288,311 39,083 297,839 

ผูข้บัรถชนิดท่ี 4 24,750 94,540 25,930 98,647 

รวมทุกประเภท 193,449 1,584,448 197,851 1,616,865 
ท่ีมา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก, ขอ้มูล ณ เดือนมกราคม 2561 

 
 ในปี 2560 จ านวนผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบกมีจ านวนทั้งส้ิน 
1,814,716 ราย โดยเพิ่มข้ึนจากปี 2559 ซ่ึงมีจ านวน 1,777,897 ราย คิดเป็นการเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.07 โดยเป็น
จ านวนผูท่ี้ได้รับใบอนุญาตขบัรถในพื้นท่ีภาคตะวนัออกจ านวน 197,851 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.90 ของ
จ านวนทั้งหมด โดยนิยามของกรมขนส่งทางบกนั้น ผูข้บัรถจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถชนิดท่ี 2, 3 
หรือ 4 จึงจะสามารถขบัรถบสัขนส่งซ่ึงบรรทุกผูโ้ดยสารเกินกวา่ 20 คนได ้

จ านวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
                   (หน่วย: คนั) 

ประเภทรถ 2559 2560 
 ภาคตะวนัออก ภาคอืน่ๆ ภาคตะวนัออก ภาคอืน่ๆ 

รถโดยสารประจ าทาง 6,774 76,312 6,705 72,189 

รถโดยสารไม่ประจ าทาง 6,385 55,887 7,200 60,433 

รถโดยสารส่วนบุคคล 991 11,258 1,037 11,625 

รวมรถโดยสาร 14,150 143,457 14,942 144,247 

รถบรรทุกและรถขนาดเล็ก 122,969 936,871 127,082 963,247 

รวมทุกประเภท 137,119 1,080,328 142,024 1,107,494 
ท่ีมา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก, ขอ้มูล ณ 15 มกราคม 2561 

จ านวนรถโดยสารจดทะเบียนสะสม ตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มี
จ  านวนทั้งส้ิน 159,189 คนั เพิ่มข้ึนจากปี 2559 ท่ีจ  านวน 157,607 คนั คิดเป็นร้อยละ1.00 ในจ านวนรถโดยสาร
น้ี เป็นรถโดยสารไม่ประจ าทางจ านวน 67,633 คนั คิดเป็นร้อยละ 42.49 ของรถโดยสารในปี 2560 
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จากสถิติดงักล่าวพบวา่การขนส่งประเภทรถโดยสารไม่ประจ าทางในปี 2560 ยงัมีจ  านวนรถเติบโตข้ึน
จากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 8.61 ซ่ึงเติบโตสวนทางกบัการขนส่งโดยรถโดยสารประจ าทางและส่วนบุคคล 
โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาการเติบโตของจ านวนรถโดยสารไม่ประจ าทางในภาคตะวนัออก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีตั้งของ
นิคมอุตสาหกรรมเกิดการขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขยายตขัองนิคมอุตสาหกรรม
ท่ีจะเปิดด าเนินการในอนาคต (ท่ีมา : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ขอ้มูล ณ เดือนมกราคม 
2561) 

เปรียบเทยีบจ านวนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถและจ านวนรถจดทะเบียนในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก, ขอ้มูล ณ เดือนกมุภาภพนัธ์ 2561 
 

 เม่ือเปรียบเทียบจ านวนผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถทุกประเภท และจ านวนรถจดทะเบียนทุกประเภท 
ในพื้นท่ีภาคตะวนัออก พบว่าจ านวนผูไ้ด้รับใบอนุญาตฯ มีมากกว่าจ านวนรถจดทะเบียน ในอตัราผูไ้ด้รับ
ใบอนุญาตต่อรถจดทะเบียน เท่ากบั 1.39 ในปี 2559 และเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยเป็น 1.40 ในปี 2560 โดยท่ีจ านวนรถ
จดทะเบียนมีจ านวนเพิ่มข้ึนสูงกวา่จ านวนผูไ้ดรั้บใบอนุญาตฯ เล็กนอ้ย ในสถานการณ์ปัจจุบนัธุรกิจขนส่งใน
ภาคตะวนัออกจึงยงัสามารถขยายจ านวนรถได้อีกเล็กน้อย แต่อาจจะเผชิญกับปัญหาการแย่งชิงผูไ้ด้รับ
ใบอนุญาตขบัข่ี เพื่อจา้งเป็นพนกังานขบัในการประกอบธุรกิจขนส่ง 
 
การแข่งขัน  
 เน่ืองจากธุรกิจรถโดยสารไม่ประจ าทาง ไม่มีขอ้จ ากดัในการเขา้ท าธุรกิจของผูป้ระกอบการรายใหม่ 
เพียงแต่อาศยัแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอ และการไดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่ง รวมถึงนกัขบัตอ้งไดรั้บ
ใบอนุญาตขบัข่ียานพาหนะตรงตามประเภทท่ีกฎหมายก าหนด จึงท าให้มีจ  านวนผูป้ระกอบการรถขนส่ง
โดยสารไม่ประจ าทางรายใหม่เกิดข้ึนมาก โดยในปี 2559 มีจ านวนผูป้ระกอบการรถโดยสารไม่ประจ าทาง
เท่ากบั 33,153 ราย และในปี 2560 มีจ  านวนผูป้ระกอบการเพิ่มข้ึนเป็น 37,195 ราย หรือเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 
12.19 ซ่ึงส่วนใหญ่จะเน้นการแข่งขนัทางด้านราคาและการบริการเป็นหลัก ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ 
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ประเมินส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 2 ของจ านวนประชากรในภาคการผลิตอุตสาหกรรมของพื้นท่ี 4 
จงัหวดัหลกัในเขตภาคตะวนัออกทั้งหมด ไดแ้ก่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัระยองและจงัหวดั
ปราจีนบุรี โดยจุดเด่นของบริษทัท่ีท าให้สามารถแข่งขนัในตลาดได ้คือการให้ความส าคญั โดยน ามาตรฐาน
คุณภาพงานบริการท่ีโดดเด่น จากการรับรองมาตรฐานการบริหารความปลอดภยับนทอ้งถนน (ISO 39001)  
ควบคู่ไปกบัการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชบ้ริการรถในแต่ละเส้นทางกบัทางลูกคา้ 
 
2.3 นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภัณฑ์ทีส่ าคัญ 
1. กลยุทธ์การแข่งขัน 

1.1) กลยุทธ์ด้านบริการ (Service) 
 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดท้  าการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการบริการอยา่งต่อเน่ือง โดย
บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยทางถนน (BS ISO39001 : 2012 Road traffic safety 
management system) ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 และยดึหลกัความพึงพอใจของลูกคา้
เป็นส าคญั และยึดมัน่กบันโยบายในการให้บริการ 3 ประการ คือ หลกัความปลอดภยั (Safety) หลกัความ
น่าเช่ือถือ (Reliability) และหลกัความสะดวกสบาย (Comfort) ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการบริการ ดงัน้ี  

มาตรฐานรถบัส  
 รถบสัรุ่นใหม่ของบริษทัฯ ทุกคนัจะประกอบจากแชสซีและเคร่ืองยนตใ์หม่ (Bus boby & Chassis) จาก
บริษทัรถชั้นน า อาทิ ฮีโน่ สแกนเนีย และBenz และประกอบตวัถงัตามคุณลกัษณะการใชง้านมีการออกแบบ
โดยค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกสบายของผูโ้ดยสารเป็นหลกั และหากเป็นรถปรับอากาศทาง
บริษทัฯ จะติดตั้งระบบปรับอากาศท่ีเป็นอุปกรณ์ใหม่ทุกช้ินเพื่อสุขลกัษณะท่ีดีของผูโ้ดยสารทุกคน โดยรถทุก
คนัจะมีระบบอ านวยความสะดวก อาทิเช่น ทีวี เคร่ืองเสียง เพื่อความบนัเทิงในการโดยสารตลอดจนอุปกรณ์
เพื่อความปลอดภยั เช่น ชุดปฐมพยาบาล ถงัดบัเพลิง เป็นตน้ นอกจากน้ี การประกอบรถบสัของบริษทัฯ จะ
ออกแบบเพื่อใชรั้บ - ส่งพนกังานจึงท าให้มีขนาดตวัรถบสั ขนาดของเคร่ืองยนต์ท่ีมีความเหมาะสมตามหลกั
วศิวกรรม จึงส่งผลใหร้ถบสัท่ีบริษทัเลือกใช ้มีความปลอดภยัมากข้ึนและมีความเหมาะสมต่อการใชง้านรับส่ง
พนกังานมากกวา่รถบสัทัว่ไปท่ีออกแบบมาเพื่อใชง้านในหลากหลายวตัถุประสงค ์ 

มาตรฐานพนักงานขับรถ 
พนักงานขบัรถทุกคนจะผ่านการคดัเลือกอย่างเขม้งวดโดยการสัมภาษณ์ ตรวจสอบประวติั ทดสอบ

ความสามารถในการขบัและตรวจสภาพทางด้านร่างกายโดยทีมงานของบริษทัฯ และเม่ือได้เขา้มาท างาน
ร่วมกบับริษทัฯ แลว้จะมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองโดยการฝึกอบรม ความรู้ความสามารถในการดูแลรักษารถ 
การขบัข่ีอยา่งประหยดัและปลอดภยัและมีการวดัผลอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนจิตส านึกในการให้บริการเพื่อเพิ่ม
คุณค่าของการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
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มาตรฐานการควบคุมการเดินรถ  
 บริษทัฯ ไดล้งทุนติดตั้งระบบติดตามรถ (GPS Tracking System) แบบ Real time ส าหรับรถท่ีให้บริการ 
ทุกคนั เพื่อส าหรับควบคุมการติดตามการให้บริการ โดยเจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะท าการตรวจสอบสถานะ
ของรถตลอดช่วงเวลาท่ีให้บริการ และท าการบนัทึกสถานะของรถตามท่ีก าหนดเพื่อการตรวจสอบยอ้นกลบั 
(Log sheet) โดยบริษทัฯ มีขอ้ก าหนดให้รถทุกคนัพร้อมให้บริการก่อนเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาทีและควบคุม
ความเร็วรถไม่เกิน 90 กม./ชม. ตลอดระยะเวลาการใหบ้ริการ เม่ือรถน าส่งพนกังานเรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีจะ
ท าการสรุปข้อมูลการรับส่งรายงานให้ลูกค้าทราบทุกๆ วนั (Daily report) และจะรวบรวมเป็นรายงาน
ประจ าเดือน (Monthly Report) เพื่อให้กบัทางลูกคา้สอบทานการท างานของบริษทัฯ และเป็นขอ้มูลให้ลูกคา้
จดัการเดินรถให้เหมาะสมกบัจ านวนพนกังานท่ีใชบ้ริการเพื่อเป็นการบริหารตน้ทุนการขนส่งพนกังานให้แก่
ลูกค้า (Cost optimization management) และสนับสนุนการท างานของพนักงานขับรถได้อย่าง Real time 
นอกจากน้ี บริษทัยงัติดตั้งกลอ้งวงจรปิดภายในรถบสัท่ีบริษทัฯ ทุกคนั เพื่อติดตามและดูแลพฤติกรรมของนกั
ขบั ท าใหส้ามารถควบคุมไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ผา่นการสุ่มตรวจโดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ  

มาตรฐานการซ่อมบ ารุง  
 ดา้นการดูแลรักษาเคร่ืองยนตแ์ละมาตรฐานต่างๆ ของอะไหล่ ทุกช้ินส่วนเป็นส่ิงส าคญั บริษทัฯ จดัให้
มีคลงัอะไหล่ท่ีสามารถเบิกใช้ไดท้นัทีมากกว่า 300 รายการ และบริษทัฯ จดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานฝ่าย
ซ่อมบ ารุงให้มีความรู้ความสามารถดา้นการซ่อมบ ารุงและช้ินส่วนอะไหล่ต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง ช่างทุกท่านมี
ความช านาญ และความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และซ่อมบ ารุงช้ินส่วนต่างๆ เป็นอย่างดี มีการ
เปล่ียนอะไหล่ทนัทีเม่ือครบอายุการใชง้าน โดยไม่ตอ้งรอให้เกิดความเสียหาย เพื่อสมรรถภาพท่ีดีของรถทุก
คนั และบริษัทฯ ได้จดัให้ฝ่ายซ่อมบ ารุงมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหานอกสถานท่ีด้วยรถซ่อมบ ารุง
เคล่ือนท่ี (Mobile Unit) ทั้งน้ี การดูแลและซ่อมบ ารุงรถของบริษทัแบ่งเป็น 2 ประเภท 

1) การดูแลประจ าวนั เป็นการดูแลความเรียบร้อย และความสะอาดของรถบสั เช่น การท าความ
สะอาดเบาะท่ีนัง่ ฉีดพ่นน ้ ายาฆ่าเช้ือโรค เป็นตน้ จะด าเนินการโดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการและ
นกัขบัร่วมกนั  

2) การซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) จะด าเนินการโดยเจา้หน้าท่ีฝ่ายซ่อม
บ ารุง จะมีตารางการตรวจซ่อมรายสัปดาห์ เพื่อท าการเปล่ียนอะไหล่ หรือซ่อมแซมในส่วนท่ีสึก
หรอ ในกรณีท่ีพบปัญหาใหญ่ๆ เช่น ช่วงล่างรถ เคร่ืองยนต์ เป็นตน้ จะด าเนินการน าส่งศูนย์
ซ่อมทนัที และแจง้ฝ่ายปฏิบติัการใหด้ าเนินการหารถมาทดแทน และแจง้ใหลู้กคา้ทราบต่อไป 

1.2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
 บริษทัฯ เลือกใช้กลยุทธ์ราคาเหมาะสมยุติธรรม และคุณภาพสูง (Premium Strategy) เน่ืองจากรถของ
บริษทัฯ จะเลือกใช้รถใหม่ มีการออกแบบให้ตรงกบัความตอ้งการใช้งานมากท่ีสุด นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมี
กระบวนการคดัสรรนกัขบั รวมทั้งระบบติดตามรถแบบ Real Time และระบบการบริหารจดัการการเดินรถท่ี
มีประสิทธิภาพ (Fleet Management System) เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผูโ้ดยสาร ถึงความปลอดภยั และ
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ความสะดวกสบาย เป็นหลกัการก าหนดราคาบริการจะตอ้งค านึงถึงความสามารถในการแข่งขนัได ้สอดคลอ้ง
กบัอายุการให้บริการและคุม้ค่ากบัท่ีบริษทัฯ จะลงทุนประกอบรถใหม่ ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 1 - 5 ปี โดย
รูปแบบการก าหนดราคาและระยะเวลาให้บริการจะถูกระบุในสัญญาให้บริการของบริษทัฯ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 
ประเภท ดงัน้ี  

1. การก าหนดค่าบริการแบบคงท่ี (Fixed - Rate Contract) :  
ได้แก่ การก าหนดค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทาง ซ่ึงคิดค่าบริการต่อเท่ียวท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
โดยมีทั้งรูปแบบการก าหนดค่าบริการคงท่ีตามระยะทางท่ีไม่เปล่ียนแปลงตามราคาน ้ ามนั และ
ค่าบริการคงท่ีตามระยะทางท่ีระบุให้มีการเจรจาต่อรองราคาได ้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของราคา
น ้ามนั 

2.        การก าหนดค่าบริการผนัแปรตามการเปล่ียนแปลงของราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิง (Floating - Rate 
Contract):  
2.1   การก าหนดค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทางท่ีผนัแปรตามอัตราค่าน ้ ามันชดเชย โดย
ค่าบริการจะผนัแปรไปตามอตัราค่าน ้ ามนัชดเชย ซ่ึงค านวณไดจ้ากปริมาณน ้ ามนัท่ีใช้ในแต่ละ
เส้นทางและส่วนต่างของราคาน ้ ามนัเฉล่ียในปัจจุบนัและราคาน ้ ามนัท่ีระบุไวต้ามสัญญา ด้วย
การก าหนดค่าบริการในรูปแบบน้ี หากราคาน ้ ามนัเพิ่มข้ึนมากกว่าราคาน ้ ามนัท่ีระบุในสัญญา 
บริษทัจะไดรั้บค่าชดเชยของส่วนต่างราคาน ้ ามนัจากลูกคา้ ขณะท่ีในกรณีท่ีราคาน ้ ามนัลดลงต ่า
กวา่ราคาน ้ามนัท่ีระบุในสัญญา บริษทัฯ จะใหส่้วนลดแก่ลูกคา้ตามสูตรการค านวณ 
2.2   การก าหนดค่าบริการแบบผนัแปรตามราคาน ้ ามนัและระยะทางท่ีใช้บริการ (Minimum 
Guarantee) ซ่ึงค่าบริการขั้นต ่าท่ีบริษัทเรียกเก็บประกอบด้วย ค่ารถและค่านักขับ โดยบวก
ค่าบริการเพิ่มตามระยะทางท่ีใหบ้ริการและราคาน ้ ามนัท่ีเกิดข้ึนจริง โดยการก าหนดค่าบริการใน
รูปแบบน้ี ท าให้บริษทัฯ มีรายไดข้ั้นต ่าท่ีแน่นอนส าหรับการจ่ายค่างวดรถ และการจ่ายค่าจา้ง
ใหแ้ก่นกัขบั และบริษทัฯจะมีรายไดเ้พิ่มข้ึนตามระยะทางท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

1.3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
บริษทัฯ ไม่มีหน่วยงานขายหรือฝ่ายการตลาด ดงันั้น กิจกรรมการขายจะรับผิดชอบโดยฝ่ายปฏิบติัการ

ซ่ึงการรับงานของบริษทัฯ จะมาจาก 2 ช่องทาง คือ (1) การติดต่อจากลูกคา้มายงับริษทัฯ โดยตรง ซ่ึงส่วนใหญ่
ไดรั้บการแนะน าจากลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการ และ (2) การเขา้ร่วมประกวดราคา/การประมูลราคา (Price Action) 
โดยท่ีผา่นมา การรับงานส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จะมาจากการติดต่อเขา้มาของเจา้ของกิจการโดยตรงและการ
แนะน าจากลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการมากกวา่ คิดเป็นร้อยละ 60 เน่ืองจากการประมูลการเขา้ร่วมประกวดราคาส่วน
ใหญ่จะมุ่งเน้นท่ีการแข่งขนัดา้นราคา ซ่ึงบริษทัฯ ไม่มีนโยบายในการแข่งขนัดา้นราคาเพื่อให้ไดง้าน แต่จะ
เนน้เร่ืองของการพฒันาปรับปรุงคุณภาพบริการใหคุ้ม้ค่ากบัค่าบริการท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายใหก้บับริษทัมากกวา่ 
 เน่ืองมาจากผลการให้บริการและจดักระบวนการเดินรถรับ-ส่งพนกังานเป็นเคร่ืองยืนยนัไดเ้ป็นอยา่งดี
ถึงคุณภาพของการให้บริการของบริษทัฯ  ท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้มากมาย อีกทั้งผูบ้ริหารระดบัสูง
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ของบริษทัฯ ยงัมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเจา้ของกิจการ จึงท าให้บริษทัฯ ไดรั้บความไวว้างใจให้ปฏิบติัหน้าท่ี
เป็นการบริหารและจดัการการเดินรถรับส่งพนกังาน 
2. การประชาสัมพนัธ์ (Promotion) 

ในการส่งเสริมการขาย บริษทัฯ อาศยัการสร้างความเช่ือถือในคุณภาพของการบริการ ความปลอดภยั 
และความคุ้มค่า โดยท่ีผ่านมาบริษทัฯ ได้จดัท าเว็บไซต์และมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์ 
นอกจากน้ี ทางบริษัทฯ ก็มีแผนท่ีจะสนับสนุนส่ือโฆษณาบนหนังสือพิมพ์เพิ่มข้ึน เพื่อการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ รวมถึงสร้างการรับรู้ (Brand Recognition) และจดจ า (Brand Awareness) ต่อกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย 

2.1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ ผู ้ประกอบการในภาคการผลิตท่ีมีท่ีตั้ งโรงงานอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม หรือนอกนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ีภาคตะวนัออกครอบคลุมพื้นท่ี 4 จงัหวดัไดแ้ก่จงัหวดัชลบุรี 
จงัหวดัระยอง จงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีจ านวนลูกคา้
ทั้งส้ิน 34 ราย แบ่งเป็นลูกคา้ในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมในจงัหวดัชลบุรีจ านวน 9 ราย นิคมอุตสาหกรรมใน
จงัหวดัระยองจ านวน 20 ราย นิคมอุตสาหกรรมในจงัหวดัฉะเชิงเทราจ านวน 1 ราย กรุงเทพมหานคร 1 ราย 
ปราจีนบุรี 1 ราย และสระบุรี 1 ราย พื้นท่ีการให้บริการรับส่งบุคลากรในปัจจุบนัครอบคลุมพื้นท่ี แสดงภาพ
ดงัน้ี 
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แผนภาพแสดงทีต่ั้งส านักงาน จุดจอดรถของบริษัทฯ และทีต่ั้งของลูกค้า 

 
คือ ท่ีตั้งบริษทัฯ ส านกังาน จุดจอดรถ และสถานท่ีซ่อมบ ารุง 

  คือ โรงงานหรือท่ีตั้งของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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 ทั้งน้ี เม่ือจ าแนกกลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ โดยแบ่งเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจต่างๆ จากขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2560 ประเภทของธุรกิจท่ีใช้บ ริการขนส่งของบริษัทสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  กลุ่ม ช้ิน
ส่วนประกอบรถยนต ์ กลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และกลุ่มน ้ามนัเช้ือเพลิงและปิโตรเคมี 
ตารางแสดงสัดส่วนรายได้ของบริษัท แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้าผู้ใช้บริการ ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2560 

กลุ่มอุตสาหกรรม 

ของลูกค้าทีใ่ช้บริการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ช้ินส่วนประกอบรถยนต ์ 64.28 24.32 63.46 21.10 90.44 26.03 

ผลิตยางรถยนต ์ 43.97 16.64 44.21 14.70 46.71 13.44 

น ้ามนัเช้ือเพลิง และปิโตรเคมี 27.57 10.43 28.67 9.53 29.37 8.45 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 40.06 15.16 63.34  21.06 68.67 19.76  

สินคา้บริโภค 24.35 9.21 24.57 8.17 27.51 7.92 

เหล็ก 25.99 9.84 31.31 10.41 33.21 9.55 

อ่ืนๆ 38.05 14.40 45.22 15.03 51.59 14.85 

รวมรายได้จากการให้บริการ 264.27 100.00 300.78 100.00 347.50 100.00 
ท่ีมา: ขอ้มูลจากบริษทัฯ 
 

จากตารางขา้งตน้แสดงรายไดจ้ากการให้บริการของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2560 จะเห็นวา่บริษทัฯ 
ได้มีการแบ่งลูกคา้ตามประเภทของอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงบริษทัจะพยายามรักษาสัดส่วนรายไดจ้ากลูกคา้
ไม่ให้กระจุกตวัอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง จนก่อให้เกิดความเส่ียงต่อรายไดจ้ากการพึ่งพิง
กลุ่มอุตสาหกรรมใดๆ มากเกินไป โดยจะพยายามรักษาสัดส่วนรายไดแ้ละเพิ่มรายไดจ้ากลูกคา้กลุ่มใหม่ๆ ปี
ละ 3 - 5 สัญญา  
 
2.4 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

(1) การจัดหารถโดยสาร 
  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัหารถทั้งกรณีรถท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของ และกรณีรถร่วมบริการโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ก. รถท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของ  
บริษทัฯ จะลงทุนรถโดยสารให้บริการ ก็ต่อเม่ือมีความชดัเจนค่อนขา้งแน่นอนว่าจะไดรั้บการสั่งจา้ง

จากลูกคา้แลว้เท่านั้น และไม่มีนโยบายการลงทุนรถโดยสารให้บริหารส าหรับรอรับงานจากลูกคา้ โดยรถ
จะตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามท่ีไดต้กลงไวก้บัลูกคา้ อาทิ เบาะท่ีนัง่และม่าน เป็นตน้ ซ่ึงในอดีตบริษทัจดัหารถ
โดยสารผ่านการซ้ือแชสซีและอะไหล่ใช้แลว้มาประกอบเป็นคสัซีและเคร่ืองยนต์ (Bus Body & Chassis) ท่ี
สมบูรณ์ก่อนน าไปวา่จา้งผูป้ระกอบตวัถงั ให้ประกอบตวัถงัและส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องโดยสาร
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ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ แต่ปัจจุบนัการจดัหารถโดยสารของบริษทัฯ จะอยู่ในรูปของการลงทุนซ้ือแชสซีและ
เคร่ืองยนต์ (Bus Body & Chassis) ใหม่จากผูผ้ลิตชั้นน า ซ่ึงว่าจา้งผูป้ระกอบตวัถงัให้ประกอบตวัถงั และส่ิง
อ านวยความสะดวกภายในห้องโดยสารตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ โดยมีแหล่งเงินทุนจากการขอรับการสนบัสนุน
วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน และเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจดัท าประกนัภยัใหก้บั
รถโดยสารของบริษทัทุกคนั เพื่อเป็นการป้องกนัและจ ากดัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัรถของบริษทัฯ 
บางส่วน 

แผนภาพการจัดหารถโดยสาร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ข. รถร่วมบริการ 
การจดัการบริการรถโดยสารให้แก่ลูกคา้โดยใช้รถร่วม บริษทัฯ จะเลือกใช้บริการรถร่วมท่ีเป็นรถตู้

เกือบทั้ งหมด เม่ือบริษทัฯ น าเสนอรูปแบบและประเภทรถให้แก่ลูกค้าและตกลงในสัญญาบริการเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ หากมีความจ าเป็นตอ้งใชร้ถตู้ ทางบริษทัฯ จะเลือกรถตูร่้วมบริการเขา้มาเดินรถในสายนั้น โดย
บริษทัฯ จะท าสัญญาวา่จา้งรถตูร่้วมบริการเป็นรายคนั โดยทุกสัญญาจะมีอายุส้ินสุดทุกวนัท่ี 31 ธนัวาคมของ
ทุกปี ถึงแมส้ัญญาบริการระหวา่งบริษทัฯ กบัลูกคา้จะยงัไม่หมดอายุ เพื่อท่ีจะให้บริษทัฯ ประเมินผลงานของ
รถร่วมบริการทุกคนั ก่อนเร่ิมท าการต่อสัญญาวา่จา้งรถร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีผูร่้วมบริการ
ทั้งส้ินจ านวน 71 ราย แบ่งเป็นรถตูร่้วมบริการจ านวน 90 คนั และรถบสัร่วมบริการจ านวน 10 คนั (ณ ขณะใด
ขณะหน่ึงปริมาณรถร่วมบริการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยข้ึนอยู่กบัความตอ้งการใช้งาน) ทั้งน้ีในกรณีท่ีรถ

 

1. คดัเลอืกแชสซีและ
เคร่ืองยนต์ (Chassis) 

 

2. ประกอบตัวถัง ท ากราฟฟิกนอกรถและ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องโดย 
สาร 

3. น ารถบัสโดยสารให้บริการแก่ลูกค้า 

 

4. จดทะเบียนรถบัสต่อกรมขนส่งทางบก 
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ร่วมบริการก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการ อาทิ รับส่งพนกังานไม่ตรงตามเวลาท่ีก าหนด อนัเป็นเหตุ
ให้พนักงานของลูกค้าตกรถหรือต้องเดินทางเอง รวมถึงกรณีเกิดอุบัติเหตุ ทางบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วม
รับผดิชอบกบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึน โดยรถร่วมบริการจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด 

ปัจจุบนับริษทัฯ ไม่มีนโยบายในการน ารถบสัร่วมบริการรายใหม่ๆ เขา้มาวิ่งร่วมกบับริษทัฯ ส่วนใหญ่
ผูใ้ห้บริการรายเดิมท่ีมีการร่วมงานมาตั้งแต่ช่วงบริษทัฯ ก่อตั้งและมีการให้บริการผ่านการประเมินจากทาง
บริษทัฯ และทางลูกคา้ในระดบัท่ีดีมาตลอด 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการใชผู้ร่้วมบริการท่ีจะให้บริการ จะตอ้งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดรั้บ
อนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ในการเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจ า
ทางเท่านั้น 

 
(2) นักขับ (Driver) 
บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัการคดัเลือกนกัขบัเป็นอยา่งยิ่ง  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีนกัขบั

ซ่ึงเป็นพนกังานประจ าทั้งหมดจ านวน 234 คน โดยนกัขบัทุกคนตอ้งมีใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถประเภทท่ี 2, 3 
หรือ 4  ท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก จึงจะสามารถขบัรถโดยสารท่ีขนส่งผูโ้ดยสารเกินกวา่ 20 คนได ้
ซ่ึงบริษทัฯ มีขั้นตอนและกระบวนการสรรหานกัขบัโดยเร่ิมตั้งแต่ฝ่ายบุคคลและธุรการประกาศรับสมคัรดว้ย
การติดป้ายตามท่ีต่างๆ และมีโครงการจดัหานกัขบัช่ือ “นกัขบั” แนะน า “นกัขบั” (Driver get Driver) ดว้ย ซ่ึง
จะให้ค  าแนะน าแก่นักขบัท่ีแนะน าเพื่อน ให้มาสมคัรงานและได้บรรจุเป็นพนักงานกบับริษทัฯ เม่ือได้ใบ
สมัครจากนักขับแล้วจะท าการตรวจสอบคุณสมบัตินักขับเบ้ืองต้นจากใบสมัคร และท าการทดสอบ
ความสามารถในการควบคุมรถและตรวจสุขภาพร่างกายวา่มีความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือไม่ หลงัจาก
นั้นฝ่ายปฏิบติัการจะเป็นผูต้ดัสินวา่จะรับผูส้มคัรดงักล่าวเป็นนกัขบัของบริษทัฯ หรือไม่ 

เม่ือบริษัทฯ รับผูส้มคัรดังกล่าวเป็นนักขบัของบริษัทฯ ฝ่ายบุคคลและธุรการจะท าการตรวจสอบ
ประวติัอาชญากรรมโดยประสานงานกบัหน่วยราชการ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีตอ้งใชเ้วลานานในการตรวจสอบ ท า
ให้บริษทัอาจตอ้งบรรจุผูส้มคัรท่ีผา่นการทดสอบเป็นนกัขบัของบริษทัก่อนท่ีจะทราบผลประวติั หากผูส้มคัร
รายใดเคยมีประวติัอาชญากรรมกบักรมต ารวจ เม่ือทางบริษทัฯ ได้ขอ้มูลประวติั จะท าการเรียกนักขบัราย
ดงักล่าวมาพูดคุย เพื่อลงช่ือรับทราบประวติั และทางบริษทัฯ จะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมนกัขบัรายดงักล่าวเป็น
พิเศษ ภายหลงัการข้ึนทะเบียนผูส้มคัรใหเ้ป็นนกัขบัของบริษทัฯ แลว้ บริษทัฯ จะจดัอบรมทกัษะการขบัข่ีและ
การบริการใหแ้ก่นกัขบัก่อนจะเร่ิมปฏิบติังานต่อไป 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการสรรหานักขับ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

(3) น า้มันเช้ือเพลงิ 
รถโดยสารของบริษทัฯ ทุกคนัใช้น ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิง ทั้ งน้ี บริษทัฯ ยงัไม่มีนโยบายในการดัด 

แปลงเคร่ืองยนตเ์พื่อเปล่ียนประเภทเช้ือเพลิงท่ีใช ้ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัท าบตัรวงเงินเติมน ้ามนักบับริษทัจ าหน่าย
น ้ ามนัท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้มีการลกัลอบกระท าทุจริต โดยบริษทัจ าหน่ายน ้ ามนัจะ
รวบรวมและส่งยอดเรียกเก็บทุกส้ินเดือน 

ในขั้นตอนของการเติมน ้ ามนัเช้ือเพลิง ฝ่ายปฏิบติัการจะเป็นผูก้  าหนดต าแหน่งสถานีบริการน ้ ามนัท่ี
เหมาะสมกบัเส้นทางการเดินรถให้แก่รถบสัแต่ละคนั โดยในการเติมน ้ามนัแต่ละคร้ัง นกัขบัจะตอ้งเติมน ้ามนั
ให้เต็มถงัเสมอ เม่ือนกัขบัเติมน ้ ามนัท่ีสถานีบริการจะตอ้งแจง้เลขไมล์ให้แก่สถานี ซ่ึงเป็นขอ้มูลประกอบใน
การออกใบเสร็จ หลงัจากนั้นนกัขบัจะตอ้งน าใบเสร็จค่าน ้ามนัท่ีเติมมาส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการภายใน
เช้าวนัถดัไป เม่ือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการไดข้อ้มูลจากใบเสร็จค่าน ้ ามนั จะน าขอ้มูลเลขไมล์ของรถแต่ละคนั
และปริมาณน ้ามนัท่ีเติม กรอกเขา้ในระบบ Back Office ของบริษทัฯ ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯ ทราบถึงอตัราการใช้
น ้ามนัของรถบสัแต่ละคนั (Rate of Consumption) หากขอ้มูลอตัราการใชน้ ้ ามนัของรถบสัคนัใด มีการเพิ่มข้ึน
ผิดปกติ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะท าการตรวจสอบร่วมกบัระบบ GPS Tracking เพื่อตรวจสอบเส้นทางการ
เดินรถของรถคนัดงักล่าววา่มีการขบัออกนอกจุดเพื่อถ่ายหรือขายน ้ ามนัหรือไม่ ดว้ยระบบดงักล่าวจะช่วยท า
ใหบ้ริษทัฯ ทราบหากเกิดการทุจริตของนกัขบัและสามารถควบคุมความเสียหายไดท้นัท่วงที 

 
 
 
 
 
 

คดัสรรพนักงานจากใบ
สมคัร และตรวจสอบ
คุณสมบัตเิบือ้งต้น 

ตรวจสุขภาพก่อนเร่ิมงาน 
โดยคดักรองผู้ทีสุ่ขภาพ
ร่างกายไม่เหมาะสมกบั

การขับ 

 

ตรวจประวตัอิาชญากรรม 

ทดสอบความสามารถใน
การควบคุมรถ 

ขึน้ทะเบียนเป็นนักขับ 
ของบริษัท 

อบรมศักยภาพทางด้าน
การขับขีแ่ละทกัษะการ
บริการ และตรวจสุขภาพ

ประจ าปี 
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แผนภาพแสดงข้ันตอนและการควบคุมการเติมน า้มันของนักขับ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
2.5 การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดต้ระหนกัดีวา่การให้บริการดว้ยรถโดยสาร
ขนาดใหญ่จะมีการใชเ้ช้ือเพลิงและการปล่อยมลภาวะ รวมไปถึงอาจมีของเสียจากกระบวนการซ่อมบ ารุงรถ
โดยสาร อาทิ น ้ ามนัเคร่ือง อะไหล่เก่า เป็นตน้ ดงันั้นเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินการ บริษทัฯ จึงไดด้ าเนินการบริหารจดัการดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1) การลดมลภาวะทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาผลาญของเคร่ืองยนต์รถโดยสาร ด้วยการเลือกใช้
เคร่ืองยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อประสิทธิภาพในการเผาไหม้ท่ีดีท่ีสุด และมีการบ ารุงรักษาตาม
มาตรฐานท่ีผูผ้ลิตก าหนด 

2) เลือกใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงจากผูจ้ดัจ  าหน่ายท่ีไดม้าตรฐาน เพื่อประสิทธิภาพของการเผาไหมแ้ละ
การปล่อยมลภาวะใหน้อ้ยท่ีสุด 

3) ไม่ดดัแปลงหรือกระท าการใดๆ ต่อเคร่ืองยนต์ ท่ีไม่ไดต้ามหลกัวิศวกรรมยานยนต์อนัจะส่งผล
ต่อการเผาไหมข้องเคร่ืองยนตจ์นก่อใหเ้กิดมลภาวะทางอากาศ  

4) การก าจดัของเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากการซ่อมบ ารุงรถโดยสาร ส่วนกระบวนการซ่อมบ ารุงรถยนต ์
ปัจจุบนัไดจ้ดัการให้มีการจดัเก็บโดยผูเ้ช่ียวชาญ อาทิ น ้ ามนัเคร่ืองท่ีมีการเปล่ียนถ่ายจะท าการ
จดัส่งใหผู้รั้บซ้ือท่ีมีใบอนุญาตการน าน ้ามนัเคร่ืองเก่าไปก าจดัอยา่งถูกตอ้งตามกฏหมาย 

 
2.6 งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ 
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีรายไดค้่าบริการท่ียงัไม่ไดรั้บรู้จ านวนมูลค่าคงเหลือ 1,134.01 ลา้น
บาท จากลูกคา้ท่ีใหบ้ริการทั้งหมด 34 ราย 
    

ฝ่ายปฏิบัตกิาร 
ก าหนดจุดเตมิน า้มนั 

น าใบเสร็จค่าน า้มนัและ

ข้อมูลเลขไมล์ของวนัทีเ่ตมิ

น า้มนั ส่งให้ฝ่ายปฏิบตักิาร 

ฝ่ายปฏิบัตกิาร 
กรอกข้อมูลในระบบ Back 

Office 

นักขบัเตมิน า้มนัในจุดที่
ระบุ โดยเตมิเตม็ถังทุก

คร้ัง 

ฝ่ายปฏิบัตกิารวเิคราะห์
ข้อมูล 

ทราบอตัราการใช้น า้มนั 

ควบคุมการทุจริตการ
เตมิน า้มนั ร่วมกบัระบบ  

GPS Tracking 
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3.      ปัจจัยความเส่ียง 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียง การควบคุมความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ โดยการก าหนดโครงสร้างและนโยบายการบริหารจดัการความเส่ียงเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อ
วตัถุประสงค์หลักในการป้องกันและบริหารความเส่ียง รวมถึงการก าหนดแนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ดงันั้นคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดติ้ดตามแผนงานการบริหารความเส่ียงในระดบัองคก์ร เพื่อให้
มีการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ตาม
นโยบายบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดของการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญัดงัน้ี 
 
3.1     ความเส่ียงด้านการด าเนินธุรกจิ 
ความเส่ียงจากการทีก่ลุ่มลูกค้าจ านวนน้อยรายและอยู่ในวงจ ากดั 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจให้บริการเดินรถโดยสารแก่โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมและพื้นท่ีใกลเ้คียง
เป็นหลกั โดยมีรายได้จากให้บริการเดินรถระหว่าง ปี 2558 ถึงปี 2560 เท่ากบั 264.27 ลา้นบาท 300.78 ลา้น
บาท และ 347.50 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราเพิ่มข้ึนทุกปี  

ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีจ านวนลูกคา้ 34 รายท่ีให้บริการเดินรถอยู ่ซ่ึงลกัษณะการใหบ้ริการ
เดินรถจะด าเนินการในรูปแบบของสัญญาให้บริการเดินรถท่ีข้ึนอยู่กับราคา ข้อตกลง ความต้องการและ
นโยบายภายในของลูกคา้แต่ละราย ส่วนระยะเวลาของสัญญาบริการมีตั้งแต่ 1-5 ปี ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560  บริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ 6 รายท่ีสร้างยอดรายได้ให้กบับริษทัมากกว่าร้อยละ 44.02 ของรายไดจ้ากการ
บริการ  เน่ืองจากบริษทัมีจ านวนลูกคา้ไม่มาก ประกอบกบัมียอดรายไดก้วา่ร้อยละ 44.02 ของรายไดจ้ากการ
ให้บริการท่ีเกิดจากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 6 ราย บริษทัจึงอาจไดรั้บความเส่ียงจากการมีกลุ่มลูกคา้จ านวนนอ้ย
รายและอยูใ่นวงจ ากดั  

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าวและมีแผนงานท่ีชดัเจนในการรักษาลูกคา้รายเดิมและหาลูกคา้
รายใหม่เขา้มาทดแทนเพื่อเพิ่มจ านวนลูกคา้ในมือและลดการพึ่งพิงรายได้จากลูกคา้รายใหญ่บางราย ทั้งน้ี
บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าโอกาสท่ีจะสูญเสียลูกคา้ปัจจุบนัมีน้อย เน่ืองจากบริษทัฯ ให้บริการลูกคา้ส่วนใหญ่และ
ลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนาน ส าหรับการขยายฐานลูกคา้ บริษทัฯ ไดมี้การ
จดัหาลูกคา้รายใหม่อย่างสม ่าเสมอ โดยมีการก าหนดราคาและระยะเวลาสัญญาบริการท่ีเป็นไปตามความ
เหมาะสมของลูกคา้แต่ละราย ท าให้มัน่ใจไดว้่าบริษทัฯ จะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอนาคต ซ่ึง
จะช่วยลดผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการกระจายความเส่ียงโดยการจดัหาลูกคา้
ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Diversification) เพื่อลดความเส่ียงท่ีลูกคา้รายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั
จะไม่ต่อสัญญาเน่ืองจากผลของสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ  ซ่ึงอาจน าไปสู่ความเส่ียงในความไม่ต่อเน่ือง
ของรายไดใ้นภาวะเศรษฐกิจตกต ่า 
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ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงราคาน า้มันเช้ือเพลงิของตลาดโลก 
น ้ ามนัเช้ือเพลิงจดัเป็นตน้ทุนหลกัท่ีส าคญัในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ใช้น ้ ามนั

ดีเซลเป็นเช้ือเพลิงในการใหบ้ริการเดินรถ ความผนัผวนในราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการ
ด าเนินของบริษทัฯ  ทั้งน้ี ราคาน ้ ามนัข้ึนอยูก่บัอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดโลกเป็นหลกั โดยมีสภาวะการณ์
ทางการเมืองระหวา่งประเทศและปัจจยัทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ทัว่โลกอาจจะเป็นปัจจยั
รองในการเปล่ียนแปลงของราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิง ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่มีการท าสัญญาซ้ือน ้ ามนักบัผูจ้  าหน่ายน ้ ามนั
ล่วงหนา้ เพื่อบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการผนัผวนของราคาน ้ ามนัดีเซล ท าให้บริษทัฯ ตอ้งน าปัจจยั
ดา้นตน้ทุนน ้ ามนัมาพิจารณาในการก าหนดค่าบริการเดินรถแก่ลูกคา้ ซ่ึงบริษทัฯ มีรูปแบบการก าหนดอตัรา
ค่าบริการเดินรถ 2 ประเภท ไดแ้ก่  
1) การก าหนดค่าบริการแบบคงท่ี : ก าหนดค่าบริการตามระยะทางท่ีผนัแปรตามอตัราค่าน ้ ามนัชดเชย ซ่ึง

อตัราค่าน ้ ามนัชดเชยจะค านวณจากปริมาณน ้ ามนัท่ีใช้ในแต่ละเส้นทางและส่วนต่างของราคาน ้ ามนั
เฉล่ียและราคาน ้ามนัท่ีระบุไวต้ามสัญญา  

2) การก าหนดค่าบริการแบบผนัแปรตามราคาน ้ ามนัและระยะทางท่ีใชบ้ริการ : ก าหนดค่าบริการขั้นต ่าท่ี
เรียกเก็บต่อเดือน โดยบวกค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะทางและราคาน ้ามนัท่ีเกิดข้ึน  
 
บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารตน้ทุนน ้ ามนั จึงไดใ้ช้กลยุทธ์การกระจายความเส่ียง

ดังกล่าว โดยแบ่งสัดส่วนสัญญาให้บริการท่ีก าหนดอัตราค่าบริการแบบคงท่ีและสัญญาให้บริการท่ี
เปล่ียนแปลงตามราคาน ้ามนั ท่ีร้อยละ 60.00 และร้อยละ 40.00 ของจ านวนสัญญาทั้งหมด ซ่ึงลกัษณะสัญญาท่ี
แตกต่างดงักล่าว สามารถช่วยลดผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผนัผวนของราคาน ้ ามนัดีเซล
ไดร้ะดบัหน่ึง ประกอบกบัสัญญาของลูกคา้ท่ีก าหนดอตัราค่าบริการแบบคงท่ี ระบุเง่ือนไขใหบ้ริษทัฯ สามารถ
เจรจากบัลูกคา้ไดห้ากราคาน ้ ามนัมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงการก าหนดค่าบริการเฉพาะค่ารถและค่านักขบั
แบบคงท่ีต่อเดือน ซ่ึงถือเป็นการสร้างรายรับท่ีแน่นอน และยงัเป็นการช่วยให้บริษทัฯ สามารถรักษาอตัรา
ก าไรใหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คียงต่อเน่ือง  

บริษทัฯ เน้นความส าคญัในการบริหารและควบคุมตน้ทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิง โดยน าระบบสารสนเทศเขา้
มาใชเ้ก็บขอ้มูลของรถแต่ละคนัผา่นฝ่ายปฏิบติัการ  เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์และปรับปรุงการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง
ในรถแต่ละคนัให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี ระบบสารสนเทศดงักล่าวช่วยให้บริษทัฯ สามารถตรวจสอบ
ขอ้มูลต่างๆ ได ้อาทิ ปริมาณการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงของรถโดยสารและขอ้มูลการเดินรถในแต่ละวนั ซ่ึงฝ่าย
บริหารสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้มีการใช้น ้ ามนัอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีโครงการอบรมพฤติกรรมการขบัข่ีท่ีถูกตอ้งแก่นกัขบั ซ่ึง
จดัโดยบริษทัฯ ผลิตรถยนต์โดยสารชั้นน า  ทั้งน้ี การบริหารตน้ทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงและการพฒันาบุคลากร
ดงักล่าวคาดวา่จะลดตน้ทุนน ้ามนัเช้ือเพลิงลงไดร้้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 โดยประมาณ  

 



        แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2560 (แบบ56-1) 

สว่นท่ี 1 - 36 

ความเส่ียงจากการขาดแคลนนักขับ 
นักขบัเป็นหัวใจส าคญัของบริษทัฯ ในการขบัเคล่ือนบริษทัฯ ให้ก้าวไปขา้งหน้า บริษทัฯ จึงมีการ

ก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ท่ีเหมาะสมเพียงพอ เน่ืองจากการพฒันานกัขบัให้ผา่นมาตรฐานการ
ขบัท่ีปลอดภยัและมีความช านาญในการออกปฏิบติังานตอ้งใชร้ะยะเวลานาน ทั้งยงัมีกฎขอ้บงัคบัดา้นร่างกาย
และความพร้อมในการปฏิบติังานท่ีรัดกุม เป็นเหตุให้อตัราการหมุนเวียนบุคลากรดา้นนกัขบัอยูใ่นระดบัท่ีสูง 
ซ่ึงบริษทัฯ มีการเพิ่มและทดแทนจ านวนนักขบัอยู่เสมอเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจให้บริการเดินรถ
โดยสารไม่ประจ าทาง หากบริษทัฯ ขาดแคลนนกัขบัท่ีดีและมีคุณภาพหรือภาวะขาดแคลนนกัขบัไม่เพียงพอ
กบัการใหบ้ริการอาจสร้างผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างรายไดข้องกิจการ  

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการรักษานกัขบัท่ีมีคุณภาพ และปริมาณนกัขบัให้เพียงพอต่อการให้บริการ 
โดยการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัการท างานของนกัขบั  ท าใหน้กัขบัมีการรับประกนัรายไดต่้อเดือน
และให้สวสัดิการต่างๆ รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจแก่นกัขบัโดยการให้รางวลัแก่นกัขบัท่ีสามารถปฏิบติัได้
ตามมาตรฐานการให้บริการของบริษทัฯ และมีความประพฤติเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีวางไว ้อาทิ การเขา้งาน
ตรงเวลา และการรับส่งในจุดรับส่งท่ีลูกคา้ก าหนดในเวลานดัหมาย มาตรฐานขบัข่ีเชิงป้องกนัอยา่งปลอดภยั 
มาตรฐานการใชค้วามเร็ว และการตรวจสุขภาพผา่นหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ก าหนด อาทิ การปลอดแอลกอฮอล์
และสารเสพติด เป็นตน้ นอกจากน้ีในกรณีท่ีเกิดความไม่เพียงพอของนกัขบั บริษทัฯ ก็จะมีการจดัหาพนกังาน
ในหลายช่องทาง อาทิ การติดประกาศรับสมคัร การชกัชวนจากพนกังานในการแจง้ชกัชวนบุคคลท่ีมีศกัยภาพ 
โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบคุณสมบติัและประวติัต่างๆ  ก่อนรับเข้ามาท างานผ่านช่องทางของหน่วยงาน
ราชการต่างๆ อาทิ  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ กรมการขนส่ง และกรมการจดัหางาน เป็นตน้ จากนั้นนกัขบัจะ
เขา้สู่ระบบการฝึกอบรมของบริษทัฯ  เพื่อพฒันาทกัษะและผลกัดนับุคลากรในส่วนน้ีให้มีคุณภาพเพียงพอใน
การปฏิบติังาน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีฝ่ายปฏิบติัการท่ีสามารถปฏิบติังานไดเ้หมือนนกัขบัหลกั เพื่อใช้ป้องกนัภาวะ
ขาดแคลนนกัขบัฉุกเฉินหรือกรณีท่ีนกัขบัหลกัจ านวนมากไม่สามารถปฏิบติังานได ้โดยนกัขบัทดแทนเป็นนกั
ขบัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนักบันักขบัหลกัทุกประการ จากการด าเนินการท่ีผ่านมาของบริษทัฯ ไม่เคยประสบ
ผลกระทบจากความเส่ียงการขาดแคลนนักขบัแต่อย่างใดและมัน่ใจว่าจะได้รับผลกระทบจากความเส่ียง
ดงักล่าวนอ้ย 
 
ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกจิ 

ธุรกิจให้บริการเดินรถโดยสารแบบไม่ประจ าทางนั้นมีขอ้จ ากัดในการเขา้สู่ธุรกิจน้อย (Low Entry 
Barrier) เน่ืองจากธุรกิจไม่ตอ้งมีการขอสัมปทานจากทางภาครัฐ อีกทั้งหากมีจ านวนเงินท่ีเพียงพอก็สามารถ
เขา้มาเป็นผูป้ระกอบการได ้โดยส่วนใหญ่เป็นการแข่งขนัดา้นราคาบริการ (Price Competition)  

บริษัทฯ สามารถสร้างจุดแข็งและความแตกต่างท่ีชัดเจนในด้านคุณภาพ โดยน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ในการจดัท าสถิติและข้อมูลต่างๆ เช่น ขอ้มูลการเดินรถ เพื่อปรับปรุงและพฒันา
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คุณภาพการบริการให้ดียิ่งข้ึน ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัมีการจดัอบรมบุคลากรเพื่อพฒันาคุณภาพการขบัข่ีของนกัขบั 
ท าให้บริษทัสามารถดึงดูดกลุ่มลูกคา้ท่ีค  านึงถึงปัจจยัดา้นคุณภาพและความปลอดภยัของบุคลากร ซ่ึงน าไปสู่
ความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการ (Brand Loyalty) และเกิดการโฆษณาแบบปากต่อปาก (Word of mouth) 

อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงและเพื่อเป็นการลดความเส่ียงดงักล่าว บริษทัฯ จึงก าหนด
แผนป้องกนัความเส่ียง โดยใชน้โยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน อาทิ การให้บริการรถ
โดยสารท่ีหลากหลาย (Product  Variety) รูปแบบการให้บริการท่ีเหมาะสมกบังบประมาณและความตอ้งการ
ของลูกคา้ (Product Design) และการใหค้  าปรึกษาตน้ทุนค่าใชจ่้ายของลูกคา้ดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายต่อหวัท่ี
เหมาะสม (Optimising Cost per man) เพื่อให้ลูกคา้สามารถใช้บริการดว้ยตน้ทุนท่ีสมเหตุสมผลโดยคงไวซ่ึ้ง
คุณภาพด้านความปลอดภยั ความสะดวกสบายและความน่าเช่ือถือ ซ่ึงเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากการ
แข่งขนัของคู่แข่งอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้จ าหน่ายยานพาหนะรายใหญ่น้อยราย 

บริษทัฯ มีรายการสั่งซ้ือสั่งจา้งเพื่อการด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่จากการสั่งซ้ือยานพาหนะ การวา่จา้งรถ
โดยสารร่วมบริการ ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง และค่ากรมธรรม์รถยนต์ ซ่ึงบริษทัฯ จะสั่งซ้ือสั่งจา้งจากผูจ้  าหน่าย 
และ/หรือผูรั้บจา้งท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียน Vendor List ของบริษทัฯ   

การให้บริการของบริษทัฯ ส่วนใหญ่ เป็นการให้บริการผ่านรถบสัโดยสาร ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัฯ สั่ง
ซ้ือคซัซีและเคร่ืองยนตใ์หม่  รวมถึงสั่งจา้งประกอบตวัถงัรายดงักล่าวต่อเน่ืองทุกปี โดยบริษทัฯ จะขอรับการ
สนับสนุนวงเงินสินเช่ือประเภทสัญญาเช่าทางการเงินเพื่อจ่ายช าระค่ายานพาหนะทันที ท าให้บริษทัฯ มี
ประวติัท่ีดีกบัผูจ้  าหน่ายรายดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง แต่หากบริษทัฯ ไม่สามารถสั่งซ้ือคซัซีและเคร่ืองยนตใ์หม่ 
และสั่งจ้างผูรั้บจ้างประกอบตัวถังรายดังกล่าวได้ หรือผูจ้  าหน่ายคัซซีและเคร่ืองยนต์ใหม่ และผูรั้บจ้าง
ประกอบตวัถงัรายดงักล่าวงดจ าหน่ายและให้บริการกบับริษทัฯ ดว้ยเหตุผลภายใน บริษทัฯ ก็ยงัคงสามารถ
จดัหาผูจ้  าหน่ายและผูใ้ห้บริการประกอบตวัถังรายอ่ืนท่ีสามารถประกอบรถให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ี
ตอ้งการได ้นอกจากน้ี ปัจจุบนับริษทัฯ มีการสั่งซ้ือยานพาหนะในลกัษณะเดียวกนักบัผูจ้  าหน่ายรายอ่ืนแลว้ 
ดงันั้นบริษทัฯ จึงมัน่ใจวา่จะไดรั้บความเส่ียงในประเด็นดงักล่าวนอ้ย 
 
3.2      ความเส่ียงด้านการบริหารการจัดการ 

ความเส่ียงด้านการบริการการจัดการโดยการพึง่พงิผู้บริหารหลกั 
บริษทัฯ ไดก่้อตั้งข้ึนในปี 2548 โดยมีผูบ้ริหารหลกั คือนายปิยะ เตชากลู ซ่ึงมีประสบการณ์และช่ือเสียง

ในวงการธุรกิจมานานจนไดส้ร้างความน่าเช่ือถือ ความเช่ือมัน่และความสัมพนัธ์อนัดีกบัทางลูกคา้ของ  
บริษทัฯ มาอย่างต่อเน่ือง ดงันั้น การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารหลกั จึงอาจส่งผลกระทบท่ีท าให้บริษทัฯ ไดรั้บ
ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจได ้
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 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และก าหนดแนวทางในการลดความเส่ียงดว้ยการระบุ
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบและอ านาจอนุมติัในแต่ละต าแหน่งและส่วนงานอยา่งชดัเจน โดยมีการ
กระจายอ านาจในการบริหารและการจดัการอย่างเป็นระบบผ่านผงัอ านาจอนุมติัท่ีไดก้  าหนดไว ้สร้างกรอบ
แนวทางในการสร้างบุคลากรของบริษทัฯ ข้ึนมาทดแทนดว้ยการส่งอบรมในหลกัสูตรต่างๆเพื่อเพิ่มความรู้ 
ความสามารถ รวมไปถึงมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่างๆ ให้ผูมี้ความรู้และความสามารถและ
พิจารณาผลตอบแทนอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบติัหน้าท่ีและลดการพึ่งพิงพนกังานรายใด
รายหน่ึงโดยเฉพาะ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายสรรหาบุคลากรท่ีความรู้ความสามารถเขา้มาร่วมงานกบับริษทัฯ 
ให้สอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจอีกดว้ย ดงันั้น บริษทัฯ มัน่ใจว่าจะสามารถลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหาร
หลกัและสร้างบริษทัฯ อยา่งย ัง่ยนืโดยลดการพึ่งพิงกรรมการและผูบ้ริหารหลกัได ้
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4.      ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1      ยานพาหนะส าหรับให้บริการ  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรหลกัที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกจิ ดังนี้ 

ประเภท มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพนั 

 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560  

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง - สุทธิ 404.81 552.81 - 

ส่วนปรับปรุงอาคาร - สุทธิ 5.85 6.21 - 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ านกังาน - สุทธิ 3.37 3.14 - 
หมายเหตุ :  
-           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีรถโดยสารของบริษทัฯ ท่ีให้บริการรวมทั้งส้ิน 238  คนั แบ่งเป็นรถบสั 186 คนั 

รถมินิบสั 11 คนั รถตูว้ไีอพี 7 คนั รถตู ้33 คนั และรถเก๋งวไีอพี 1 คนั  
-           ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ยานพาหนะส าหรับขนส่ง ซ่ึงไดม้าตามสัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตาม  เป็น

บญัชีจ านวน 439 ลา้นบาท (2559 : 324 ลา้นบาท) 

 
4.2      รายละเอยีดทีด่ินและอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไม่มีท่ีดินและอาคารท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน
บริษทัฯ มีส านกังานและสถานท่ีจอดรถ ซ่ึงเช่าจากบุคคลเก่ียวโยงและบุคคลภายนอกท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบั
ผูถื้อหุ้น กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทฯ ทั้ งน้ีสามารถสรุปรายละเอียดทรัพยสิ์นท่ีเช่าเพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไดด้งัน้ี 
4.2.1  อาคารส านักงานใหญ่ และสถานทีจ่อดรถโดยสารของบริษัทและสถานทีซ่่อมบ ารุงรถโดยสารของบริษัท

ฯ  ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  
บริษทัฯ เช่าพื้นท่ีอาคารและท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี จากบริษทั กรมดิษฐ์

พาร์ค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัเก่ียวขอ้งกบักรรมการของบริษทัฯ เพื่อใชเ้ป็นส านกังานใหญ่และสถานท่ีจอดรถ ซ่ึง
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติรับทราบการเขา้ท ารายการ
ระหว่างกนัดงักล่าว และมีความเห็นว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ โดยการด าเนินการดงักล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไขการคา้ปกติทัว่ไป รายการดงักล่าวสามารถสรุปสาระส าคญัของสัญญาดงัน้ี 
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1) รายละเอยีดส าคัญของสัญญาเช่าอาคาร  ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร - ส านักงานใหญ่ 

คู่สัญญา บริษทั กรมดิษฐพ์าร์ค จ ากดั ในฐานะผูใ้หเ้ช่า และผูใ้หบ้ริการ 

ลกัษณะสัญญา สัญญาเช่าพื้นท่ีบางส่วนในอาคารส านกังานในอาคารกรมดิษฐ์พาร์ค ชั้น 1 จ านวน 1 
ห้อง ขนาดพื้นท่ีรวม 238 ตารางเมตร ซ่ึงตั้งอยู่เลขท่ี 700/199 หมู่ท่ี 1 ต  าบลบ้านเก่า 
อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี  

เร่ิมสัญญา เดือนพฤษภาคม 2560 

อตัราค่าเช่า อตัราคิดเป็น ปีท่ี 1 ค่าเช่าเดือนละ 18,200 บาท ปีท่ี 2 ค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท             
ปีท่ี 3 ค่าเช่าเดือนละ 22,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(สัญญาเดิมค่าเช่าเดือนละ 16,560 บาท) 
                           

2) รายละเอยีดส าคัญของสัญญาเช่าอาคารและสัญญาบริการ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร - 
ส านักงานใหญ่ (ช้ัน 3) 

คู่สัญญา บริษทั กรมดิษฐพ์าร์ค จ ากดั ในฐานะผูใ้หเ้ช่า และผูใ้หบ้ริการ 

ลกัษณะสัญญา สัญญาเช่าพื้นท่ีบางส่วนในอาคารส านักงานในอาคารกรมดิษฐ์พาร์ค พื้นท่ีชั้ น 3 
จ านวน 1 ห้อง ขนาดพื้นท่ีรวม 70 ตารางเมตร ซ่ึงตั้งอยู่เลขท่ี 700/199 หมู่ท่ี 1 ต าบล
บา้นเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี  

เร่ิมสัญญา เดือนมีนาคม 2560 

อตัราค่าเช่า อตัราค่าบริการเดือนละ 7,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
                                   

3) รายละเอยีดส าคัญของสัญญาเช่าทีด่ิน ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร - สถานทีจ่อดรถโดยสารของ
บริษัทฯ และสถานทีซ่่อมบ ารุงรถโดยสารของบริษัทฯ 

คู่สัญญา บริษทั กรมดิษฐ ์พาร์ค จ ากดั ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

ลกัษณะสัญญา สัญญาเช่าพื้นท่ีตามสภาพ โดยท่ีไม่มีการปรับถมหรือพฒันาใดๆ โดยท่ีดินมีขนาด 1.5 
ไร่ ตั้งอยูติ่ดกบัส านกังานใหญ่  

เร่ิมสัญญา เดือนกนัยายน 2560 

อตัราค่าเช่า อตัราค่าเช่าเดือนละ 33,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซ่ึงเป็นอตัราค่าเช่าท่ี
ต ่ากวา่ราคาตลาด เน่ืองจากบริษทัฯ เช่าเป็นระยะเวลานานและมีขนาดพื้นท่ีเช่า
มากกวา่พื้นท่ีเช่าขา้งเคียง (สัญญาเดิมค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท) 
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4) รายละเอยีดส าคัญของสัญญาบริการ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร - ส านักงานใหญ่ 

คู่สัญญา บริษทั กรมดิษฐ ์พาร์ค จ ากดั ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

ลกัษณะสัญญา ผูใ้หบ้ริการเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในอาคารพาณิชยแ์ละทรัพยสิ์นส่วนกลางของ 
“โครงการกรมดิษฐพ์าร์ค”  

เร่ิมสัญญา เดือนพฤษภาคม 2560 

อตัราค่าเช่า อตัราคิดเป็น ปีท่ี 1 ค่าเช่าเดือนละ 13,500  บาท ปีท่ี 2 ค่าเช่าเดือนละ 15,000 บาท  

ปีท่ี 3 ค่าเช่าเดือนละ 16,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(สัญญาเดิมค่าเช่าเดือนละ 12,000 บาท) 
 
4.2.2  อาคารส านักงาน และสถานที่จอดรถโดยสารของบริษัทฯ และสถานที่ซ่อมบ ารุงรถโดยสารของบริษัทฯ 

จังหวดัระยอง 
 บริษทัฯ เช่าพื้นท่ีอาคารและท่ีดินจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงไม่ได้มีความเก่ียวโยงกบัผูถื้อหุ้น กรรมการ และ
ผูบ้ริหารบริษทั โดยมีรายละเอียดสัญญาดงัน้ี 

1)       รายละเอียดส าคัญของสัญญาเช่าพืน้ที ่- อาคารส านักสาขามาบตาพุดและสถานทีจ่อดรถโดยสารของ
บริษัทฯ  และสถานทีซ่่อมบ ารุงรถโดยสารของบริษัทฯ 

คู่สัญญา นางแตงแกว ช่ืนภิรมย ์ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

ลกัษณะสัญญา ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สัญญาเช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 102538 เล่ม 1026 หนา้ 38 
ตั้งอยูท่ี่ ต  าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง มีเน้ือท่ีประมาณ 3 ไร่  

เร่ิมสัญญา เดือนเมษายน 2558  

อตัราค่าเช่า ผูเ้ช่าตกลงช าระค่าเช่าให้แก่ผูใ้หเ้ช่าเป็นรายปี เน้ือท่ีดิน 3 ไร่ ในอตัราค่าเช่าไร่ละ 
4,500 บาท  ค่าเช่าน้ีไม่รวมภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดาโดยช าระแก่ผูใ้หเ้ช่าแลว้ในวนัน้ี 
162,000 บาท  

 

2)       รายละเอียดส าคัญของสัญญาเช่าทีด่ิน - สถานทีจ่อดรถโดยสารบริษัทฯ และซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
อ าเภอบ้านค่าย จังหวดัระยอง 

คู่สัญญา นางสุรางคพ์ิมล เอ่ียมสะอาด ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

ลกัษณะสัญญา สัญญาเช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 61850 เล่ม 619 หนา้ 50 ต าแหน่งท่ีดิน ระวาง 5234 IV 
4218, 4220 เลขท่ีดิน 318 หนา้ส ารวจ 9661 ตั้งอยูท่ี่ ต  าบลหนองละลอก อ าเภอบา้น
ค่าย จงัหวดัระยอง  

เร่ิมสัญญา เดือนตุลาคม  2559 
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อตัราค่าเช่า อตัราค่าเช่า 9,000 บาทต่อเดือน  
 

3)        รายละเอียดส าคัญของสัญญาเช่าที่ดิน - สถานทีจ่อดรถโดยสารบริษัทฯ และซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
อ าเภอบ้านค่าย จังหวดัระยอง 

คู่สัญญา นายพรชยั  กลา้หาญ ในฐานะผูใ้หเ้ช่า (ยกเลิกสัญญาแลว้) 

ลกัษณะสัญญา สัญญาเช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 65609 เล่ม 657 หนา้ 9 ต าแหน่งท่ีดิน ระวาง 5234I5222 
เลขท่ีดิน 490 หนา้ส ารวจ 8230 ตั้งอยูท่ี่ ต  าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง  

เร่ิมสัญญา เดือนตุลาคม  2559 

อตัราค่าเช่า อตัราค่าเช่า 37,894.74 บาทต่อปี (ไม่รวมภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดา ) 

 

4)       รายละเอียดส าคัญของสัญญาเช่าทีด่ิน - สถานทีจ่อดรถโดยสารบริษัทฯ และซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
อ าเภอบ้านค่าย จังหวดัระยอง 

คู่สัญญา นายชยัวฒัน์  จนัทร์ทอง ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

ลกัษณะสัญญา สัญญาเช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 25696 เล่ม 257 หนา้ 96 ต าแหน่งท่ีดิน ระวาง 5234I5424 
เลขท่ีดิน 58 หนา้ส ารวจ 1790 ตั้งอยูท่ี่ ต  าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง  

เร่ิมสัญญา เดือนกนัยายน 2560  

อตัราค่าเช่า ค่าเช่ารายเดือน 4,000 บาท หรือคิดเป็นค่าเช่าสองปี 96,000 บาท (ไม่รวมภาษีรายได้
บุคคลธรรมดา ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 5%)  แบ่งช าระเป็น 4 งวด ๆ ละ 24,000 บาท 

 

5)       รายละเอียดส าคัญของสัญญาเช่าทีด่ิน - สถานทีจ่อดรถโดยสารบริษัทฯ และซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 

คู่สัญญา นายส่วน ทรัพยท์ว ีในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

ลกัษณะสัญญา สัญญาเช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 27719 เล่ม 278 หนา้ 19 ต าแหน่งท่ีดิน ระวาง 5234II5404 
เลขท่ีดิน 35 หนา้ส ารวจ 1439 ตั้งอยูท่ี่ ต  าบลบา้นแลง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดั
ระยอง ตกลงใหเ้ช่าและผูเ้ช่าตกลงเช่าท่ีดินทั้งหมด 10 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา  

เร่ิมสัญยา เดือนตุลาคม 2559 

อตัราค่าเช่า อตัราค่าเช่า 20,833.33 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นค่าเช่าสามปี 750,000 บาท(ไม่รวม
ภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 5%) ผูเ้ช่าตอ้งจ่ายค่าเช่าภายในวนัท่ีเร่ิม
สัญญา 
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4.2.3   อาคารส านักงานและสถานทีจ่อดรถโดยสารของบริษัทฯ  อ าเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี   
 บริษทัฯ เช่าท่ีดินจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงไม่ได้มีความเก่ียวโยงกบัผูถื้อหุ้น กรรมการ และผูบ้ริหารบริษทัฯ 
โดยประกอบดว้ยสัญญาเช่าพื้นท่ีหลกัและสัญญาเช่าพื้นท่ีส่วนต่อขยาย มีรายละเอียดสัญญาดงัน้ี 

1)       รายละเอียดส าคัญของสัญญาเช่าทีด่ิน - อาคารส านักงานสาขาบางพระและสถานทีจ่อดรถโดยสาร
ของบริษัท อ าเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี 

คู่สัญญา นางซอ้ต้ิว ชยัตระกลูทอง ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

ลกัษณะสัญญา สัญญาเช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 5721 ระวาง 37ต11ฎ-00 เลขท่ีดิน 375 หนา้ส ารวจ 1174 มี
เน้ือท่ีรวม 1 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา พร้อมส่ิงปลูกสร้างบนโฉนดท่ีดินดงักล่าวเป็นห้อง
แถวไมช้ั้นเดียว จ านวน 3 ห้อง และอาคารชั้นเดียวจ านวน 1 ห้อง ขนาดประมาณ 32 
ตารางเมตร เลขท่ี 102/48 หมู่ 9 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี พร้อม
ท่ีดินโดยรอบอาคาร เน้ือท่ีประมาณ 20 ตารางวา  

เร่ิมสัญญา เดือนพฤษภาคม 2558 

อตัราค่าเช่า ค่าเช่าปีท่ี 1 เดือนละ 32,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
ค่าเช่าปีท่ี 2 เดือนละ 33,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
ค่าเช่าปีท่ี 3 เดือนละ 34,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
ผูเ้ช่ามีหนา้ท่ีหกัภาษีท่ีจ่ายตามอตัรา วธีิการและเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด 

 
4.2.4  สถานทีจ่อดรถโดยสารบ้านแลง อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวดัปราจีนบุรี 
          บริษทัฯ เช่าท่ีดินจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงไม่ไดมี้ความเก่ียวโยงกบัผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้ริหารบริษทัฯ 
โดยมีรายละเอียดสัญญาดงัน้ี 

1)       รายละเอียดส าคัญของสัญญาเช่าทีด่ิน - สถานทีจ่อดรถโดยสารของบริษัทฯ และซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวดัปราจีนบุรี 

คู่สัญญา นายสุบิน ปากหวาน 

ลกัษณะสัญญา สัญญาเช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 25812 เล่ม 259 หน้า 12 ต าแหน่งท่ีดิน ระวาง 5337II0660 
เลขท่ีดิน 76 หนา้ส ารวจ 982 ต าบลหนองก่ี อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี ตกลง
ให้เช่าท่ี 0 ไร่ 0 งาน ไม่น้อยกว่า 120 ตารางวา เพื่อจอดรถบสั 10 คนั และวางตูค้อน
เทนเนอร์ 2 ตู ้เพื่อใชป้ระกอบกิจการเป็นสถานท่ีจอดรถ และซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  

อายสุัญญา เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561 

อตัราค่าเช่า ค่าเช่ารายเดือน 6,000 บาท 
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4.2.5   สถานทีจ่อดรถโดยสาร (โป่งสะเกด็) อ าเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี 
บริษทัฯ เช่าท่ีดินจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงไม่ได้มีความเก่ียวโยงกบัผูถื้อหุ้น กรรมการ และผูบ้ริหารบริษทัฯ 

โดยมีรายละเอียดสัญญาดงัน้ี 

1)       รายละเอียดส าคัญของสัญญาเช่าทีด่ิน - สถานทีจ่อดรถโดยสารบริษัทฯ อ าเภอบางละมุง จังหวดั
ชลบุรี 

คู่สัญญา นางบุบผา มัน่นอ้ย  ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

ลกัษณะสัญญา สัญญาเช่าท่ีดินตาม ภ.บ.ท 5 เลขส ารวจท่ี 42 ต าบลตะเคียนเต้ีย อ าเภอบางละมุง   
จงัหวดัชลบุรี ตกลงใหเ้ช่าและผูเ้ช่าท่ีดินประมาณ 1 งาน 

อายสุัญญา เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ครบก าหนดในเดือนเมษายน 2561 

อตัราค่าเช่า อตัราค่าเช่า 3,300 บาทต่อเดือน คิดเป็นรายปี 39,600 บาท (ไม่รวมภาษีรายไดบุ้คคล
ธรรมดา หกั ณ ท่ีจ่าย 5%)  

 
4.3 รายละเอยีดยานพาหนะ 

บริษทัมียานพาหนะ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2560 จ านวนทั้ งส้ิน 246 คัน โดยแบ่งเป็นยานพาหนะท่ี
บริษทัฯ ใชส้ าหรับการใหบ้ริการ จ านวน 238 คนั และยานพาหนะใชส้นบัสนุนเพื่อใชใ้นการซ่อมบ ารุงและใช้
ในการปฏิบติังานสนับสนุนการเดินรถจ านวน 8 คนั ทั้งน้ี สามารถแบ่งตามประเภทรถและภาระผูกพนั ได้
ดงัน้ี 

1.  ยานพาหนะส าหรับให้บริการ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีรถโดยสารทั้งหมด 238 คนั แบ่งเป็นรถบสั 186 คนั รถมินิบสั 11 

คนั รถตูว้ไีอพี 7 คนั รถตู ้33 คนั และรถเก๋งวไีอพี 1 คนั ซ่ึงสามารถแบ่งตามลกัษณะภาระผกูพนัไดด้งัน้ี 
 
1) รถบัสและรถตู้ทีไ่ม่มีภาระผูกพนักบัเจ้าหนีส้ถาบันการเงิน 

บริษทัฯ มีรถบสัและรถตูท่ี้เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ จ  านวน 76 คนั โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

ล าดับที ่ รหัสประจ ารถ ทะเบียนรถ ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 10 ปี 

1 MB01 30-1246 โกลเดน้ ดรากอ้น ครบแลว้ 

2 B05 30-1302 ฮีโน่ ครบแลว้ 

3 B07 30-1308 ฮีโน่ ครบแลว้ 

4 B08 30-1286 ฮีโน่ ครบแลว้ 

5 B09 30-1301 ฮีโน่ 30 มี.ค. 66 

6 B10 30-1338 ฮีโน่ ครบแลว้ 

7 B11 30-1339 ฮีโน่ ครบแลว้ 
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ล าดับที ่ รหัสประจ ารถ ทะเบียนรถ ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 10 ปี 

8 B12 30-1401 ฮีโน่ ครบแลว้ 

9 B14 30-1391 ฮีโน่ ครบแลว้ 

10 B15 30-1389 ฮีโน่ ครบแลว้ 

11 B16 30-1390 ฮีโน่ ครบแลว้ 

12 B17 30-1402 ฮีโน่ ครบแลว้ 

13 B18 30-1464 ฮีโน่ ครบแลว้ 

14 B19 30-1463 ฮีโน่ ครบแลว้ 

15 B20 30-1482 ฮีโน่ ครบแลว้ 

16 B21 30-1483 ฮีโน่ ครบแลว้ 

17 B22 30-1550 ฮีโน่ 20 ม.ค. 61 

18 B23 30-1547 ฮีโน่ 20 ม.ค. 61 

19 B24 30-1573 ฮีโน่ 10 ก.พ. 61 

20 B25 30-1584 ฮีโน่ 24 มี.ค. 61 

21 B26 30-1583 ฮีโน่ 24 มี.ค. 61 

22 B27 30-1586 ฮีโน่ 24 มี.ค. 61 

23 B28 30-1585 ฮีโน่ 24 มี.ค. 61 

24 B29 30-1587 ฮีโน่ 24 มี.ค. 61 

25 B30 30-1588 ฮีโน่ 24 มี.ค. 61 

26 B31 30-1615 ฮีโน่ 03 มิ.ย. 61 

27 B32 30-1614 ฮีโน่ 03 มิ.ย. 61 

28 B33 30-1637 ฮีโน่ 22 ก.ค. 61 

29 B34 30-1638 ฮีโน่ 22 ก.ค. 61 

30 B36 30-1687 ฮีโน่ 16 ก.ย. 61 

31 B40 30-1684 ฮีโน่ 16 ก.ย. 61 

32 B42 30-1837 ฮีโน่ 18 ส.ค. 62 

33 B43 30-1896 ฮีโน่ 10 ม.ค. 63 

34 B44 30-1942 ฮีโน่ 17 มิ.ย. 63 

35 B45 30-1976 สแกนเนีย 14 ก.ย. 63 
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ล าดับที ่ รหัสประจ ารถ ทะเบียนรถ ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 10 ปี 

36 B46 30-1977 สแกนเนีย 14 ก.ย. 63 

37 B47 30-1978 สแกนเนีย 14 ก.ย. 63 

38 B48 30-1987 สแกนเนีย 14 ก.ย. 63 

39 B49 30-1988 สแกนเนีย 14 ก.ย. 63 

40 B50 30-1990 สแกนเนีย 14 ก.ย. 63 

41 B51 30-1992 สแกนเนีย 14 ก.ย. 63 

42 B52 30-1993 สแกนเนีย 14 ก.ย. 63 

43 B53 30-2078 ฮีโน่ 26 เม.ย. 64 

44 B54 30-2079 ฮีโน่ 26 เม.ย. 64 

45 B55 30-2366 เบนซ์ 27 พ.ค. 65 

46 V11 30-2136 โตโยตา้ 22 ก.ย. 64 

47 V12 30-2137 โตโยตา้ 22 ก.ย. 64 

48 B56 30-2294 เบนซ์ 27 พ.ค. 65 

49 V14 30-2953 โตโยตา้ 09 ต.ค. 64 

50 V15 30-2970 โตโยตา้ 09 ต.ค. 64 

51 B57 30-2149 ฮีโน่ 20 ธ.ค. 64 

52 B58 30-2148 ฮีโน่ 20 ธ.ค. 64 

53 B59 30-2150 ฮีโน่ 20 ธ.ค. 64 

54 B60 30-2184 ฮีโน่ 07 ก.พ. 65 

55 B61 30-2185 ฮีโน่ 07 ก.พ. 65 

56 B62 30-2204 ฮีโน่ 12 มี.ค. 65 

57 B63 30-2205 ฮีโน่ 12 มี.ค. 65 

58 V16 30-2372 โตโยตา้ 04 ก.ย. 65 

59 B72 30-0646 อีซูซุ 07 พ.ย. 65 

60 B73 30-0647 เบนซ์ 12 พ.ย. 65 

61 V17 30-2444 โตโยตา้ 30 ม.ค. 66 

62 V18 30-2854 โตโยตา้ 01 เม.ย. 66 

63 B76 30-2587 อีซูซุ 02 พ.ค. 66 
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ล าดับที ่ รหัสประจ ารถ ทะเบียนรถ ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 10 ปี 

64 B77 30-2584 มิตซูบิชิ 02 พ.ค. 66 

65 B80 30-0703 ฮีโน่ 14 ก.ค. 66 

66 B81 30-2641 อีซูซุ 05 ก.ค. 66 

67 B82 30-2646 นิสสัน 27 ต.ค. 66 

68 B83 30-2648 นิสสัน 27 ต.ค. 66 

69 B138 30-0841 ฮีโน่ 17 ธ.ค. 68 

70 B139 30-0842 ฮีโน่ 17 ธ.ค. 68 

71 B65 30-2344 อีซูซุ 25 ก.ค. 65 

72 B67 30-2352 อีซูซุ 12 ส.ค. 65 

73 B68 30-2354 อีซูซุ 30 ส.ค. 65 

74 B41 31-1735 ฮีโน่ 24 พ.ย. 61 

75 MB02 30-2588 ฮีโน่ 10 ต.ค. 66 

76 B64 30-2373 อีซูซุ 26 มิ.ย. 65 
หมายเหตุ  

- รหสัประจ ารถ B คือรถบสัปรับอากาศ 
- รหสัประจ ารถ MB คือรถมินิปรับอากาศ 
- รหสัประจ ารถ V คือรถตู ้
- รหสัประจ ารถ VVS คือรถตู ้วไีอพี / รถเก๋ง วไีอพี 
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2) รถบัสและรถตู้ภายใต้สัญญาลสิซ่ิง (Financial Leasing) กบัเจ้าหนีส้ถาบันการเงิน 
บริษทัฯ มีรถบสัและรถตูภ้ายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน จ านวน 48 คนั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ล าดับ     รหัส 

ประจ ารถ 

ทะเบียน
รถ 

วนัที่ท า
สัญญา 

วนัครบ
ก าหนด 

อายุ
สัญญา 

ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 
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 
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ล าดับ     รหัส 

ประจ ารถ 

ทะเบียน
รถ 

วนัที่ท า
สัญญา 

วนัครบ
ก าหนด 

อายุ
สัญญา 

ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 
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 



        แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2560 (แบบ56-1) 

สว่นท่ี 1 - 50 

ล าดับ     รหัส 

ประจ ารถ 

ทะเบียน
รถ 

วนัที่ท า
สัญญา 

วนัครบ
ก าหนด 

อายุ
สัญญา 

ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 
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  
- รหสัประจ ารถ B คือรถบสัปรับอากาศ 
- รหสัประจ ารถ MB คือรถมินิปรับอากาศ 
- รหสัประจ ารถ V คือรถตู ้
- รหสัประจ ารถ VVS คือรถตู ้วไีอพี / รถเก๋ง วไีอพี 

 
3) รถบัสและรถตู้ภายใต้สัญญาเช่าซ้ือ (Hire Purchase) กบัเจ้าหนีส้ถาบันการเงิน 
บริษทัฯ มีรถบสัและรถตูภ้ายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ จ านวน 114 คนั โดยมีรายละเอียด ดงัต่อน้ี 

ล าดับ     รหัส 

ประจ ารถ 

ทะเบียน
รถ 

วนัที่ท า
สัญญา 

วนัครบ
ก าหนด 

อายุ
สัญญา 

ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 
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 โตโยตา้ 17 ธ.ค. 68 



        แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2560 (แบบ56-1) 

สว่นท่ี 1 - 51 

ล าดับ     รหัส 

ประจ ารถ 

ทะเบียน
รถ 

วนัที่ท า
สัญญา 

วนัครบ
ก าหนด 

อายุ
สัญญา 

ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 
10 ปี 

14 VVS02 30-0850 25 ม.ค. 59 25 ธ.ค. 62 4 โตโยตา้ 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 โตโยตา้ 19 ม.ค. 69 

28 V20 30-0855 29 ก.พ. 59 29 ม.ค. 63 4 โตโยตา้ 19 ม.ค. 69 

29 V21 30-0854 29 ก.พ. 59 29 ม.ค. 63 4 โตโยตา้ 19 ม.ค. 69 

30 V22 30-0853 29 ก.พ. 59 29 ม.ค. 63 4 โตโยตา้ 19 ม.ค. 69 

31 V23 30-0876 31 มี.ค. 59 29 ก.พ. 63 4 โตโยตา้ 25 ก.พ. 69 

32 V24 30-0877 31 มี.ค. 59 29 ก.พ. 63 4 โตโยตา้ 25 ก.พ. 69 

33 V25 30-0878 31 มี.ค. 59 29 ก.พ. 63 4 โตโยตา้ 25 ก.พ. 69 

34 V26 30-0881 25 เม.ย. 59 25 มี.ค. 63 4 โตโยตา้ 14 มี.ค. 69 

35 V27 30-0882 25 เม.ย. 59 25 มี.ค. 63 4 โตโยตา้ 14 มี.ค. 69 

36 V28 30-0883 25 เม.ย. 59 25 มี.ค. 63 4 โตโยตา้ 14 มี.ค. 69 

37 V29 30-0884 25 เม.ย. 59 25 มี.ค. 63 4 โตโยตา้ 14 มี.ค. 69 



        แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2560 (แบบ56-1) 

สว่นท่ี 1 - 52 

ล าดับ     รหัส 

ประจ ารถ 

ทะเบียน
รถ 

วนัที่ท า
สัญญา 

วนัครบ
ก าหนด 

อายุ
สัญญา 

ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 
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 โตโยตา้ 21 ก.ย. 69 

46 V31 30-0966 25 ก.ย. 59 25 ก.ย. 63 4 โตโยตา้ 21 ก.ย. 69 

47 V32 30-0965 25 ก.ย. 59 25 ก.ย. 63 4 โตโยตา้ 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 ยูท่ง 16 พ.ย. 69 

50 MB04 30-3746 25 ธ.ค. 59 25 พ.ย. 63 4 ยูท่ง 16 พ.ย. 69 

51 MB05 30-3747 25 ธ.ค. 59 25 พ.ย. 63 4 ยูท่ง 16 พ.ย. 69 

52 VVS03 30-3823 10 มี.ค. 60 10 ก.พ. 64 4 โตโยตา้ 02 ก.พ. 70 

53 VVS04 30-3823 10 มี.ค. 60 10 ก.พ. 64 4 โตโยตา้ 02 ก.พ. 70 

54 VVS05 งค 1773 10 มี.ค. 60 10 ก.พ. 64 4 โตโยตา้ 02 ก.พ. 65 

55 V33 30-3825 10 มี.ค. 60 10 ก.พ. 64 4 โตโยตา้ 06 ก.พ. 70 

56 V34 30-3826 10 มี.ค. 60 10 ก.พ. 64 4 โตโยตา้ 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 



        แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2560 (แบบ56-1) 

สว่นท่ี 1 - 53 

ล าดับ     รหัส 

ประจ ารถ 

ทะเบียน
รถ 

วนัที่ท า
สัญญา 

วนัครบ
ก าหนด 

อายุ
สัญญา 

ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 
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 โตโยตา้ 16 ก.ค. 70 

68 V36 30-1136 27 ส.ค. 60 27 ก.ค. 64 4 โตโยตา้ 16 ก.ค. 70 

69 V37 30-1142 27 ส.ค. 60 27 ก.ค. 64 4 โตโยตา้ 16 ก.ค. 70 

70 V38 30-1143 27 ส.ค. 60 27 ก.ค. 64 4 โตโยตา้ 16 ก.ค. 70 

71 V39 30-1148 27 ก.ย. 60 27 ส.ค. 64 4 โตโยตา้ 07 ส.ค. 70 

72 VVS06 30-1149 27 ก.ย. 60 27 ส.ค. 64 4 โตโยตา้ 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 



        แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2560 (แบบ56-1) 

สว่นท่ี 1 - 54 

ล าดับ     รหัส 

ประจ ารถ 

ทะเบียน
รถ 

วนัที่ท า
สัญญา 

วนัครบ
ก าหนด 

อายุ
สัญญา 

ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 
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 โตโยตา้ 10 ต.ค. 70 

95 V41 30-4224 10 พ.ย. 60 10 ต.ค. 64 4 โตโยตา้ 10 ต.ค. 70 

96 V42 30-4225 10 พ.ย. 60 10 ต.ค. 64 4 โตโยตา้ 10 ต.ค. 70 

97 V43 30-4226 10 พ.ย. 60 10 ต.ค. 64 4 โตโยตา้ 10 ต.ค. 70 

98 V44 30-4227 10 พ.ย. 60 10 ต.ค. 64 4 โตโยตา้ 10 ต.ค. 70 

99 VVS07 30-4228 10 พ.ย. 60 10 ต.ค. 64 4 โตโยตา้ 10 ต.ค. 70 

100 VVS08 30-4229 10 พ.ย. 60 10 ต.ค. 64 4 โตโยตา้ 10 ต.ค. 70 

101 MB07 30-4360 16 ม.ค. 61 16 ธ.ค. 65 5 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 



        แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2560 (แบบ56-1) 

สว่นท่ี 1 - 55 

ล าดับ     รหัส 

ประจ ารถ 

ทะเบียน
รถ 

วนัที่ท า
สัญญา 

วนัครบ
ก าหนด 

อายุ
สัญญา 

ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 
10 ปี 

110 B194 30-4371 20 ม.ค. 60 20 ธ.ค. 65 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  
- รหสัประจ ารถ B คือรถบสัปรับอากาศ 
- รหสัประจ ารถ MB คือรถมินิปรับอากาศ 
- รหสัประจ ารถ V คือรถตู ้
- รหสัประจ ารถ VVS คือรถตู ้วไีอพี / รถเก๋ง วไีอพี 
 
ทั้ งน้ี บริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกลักษณะของการท าสัญญาเช่าทางการเงินระหว่างสัญญาลิสซ่ิง 

(Financial Leasing) และสัญญาเช่าซ้ือ (Hire Purchase) โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของการช าระค่างวด 
อตัราดอกเบ้ีย ค่าใช้จ่ายทางภาษีท่ีรับรู้ และการบันทึกบัญชีผ่านสัญญาทั้ งสองรูปแบบ เน่ืองจากการตัด         
ค่าเส่ือมราคาและตน้ทุนทางการเงินของสัญญาทั้งสองรูปแบบมีขอ้จ ากดัและแตกต่างกนั ส่งผลให้ตน้ทุนทาง
ภาษีท่ีบริษทัตอ้งช าระในแต่ละปีแตกต่างกนัออกไป 

 
4) ยานพาหนะส าหรับขนส่งของบริษัท ไม่มีภาระผูกพนั 

 
5) ยานพาหนะส าหรับสนับสนุนเพือ่การซ่อมบ ารุงและใช้ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการเดินรถ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีรถกระบะส าหรับฝ่ายปฏิบติัการและฝ่ายซ่อมบ ารุงรักษาเพื่อใชใ้น

การปฎิบติังานสนบัสนุนการเดินรถ จ านวน 8 คนั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 



        แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2560 (แบบ56-1) 

สว่นท่ี 1 - 56 

ล าดบั ทะเบียนรถ วนัท่ีท า
สัญญา 
เช่าซ้ือ 

วนัท่ีส้ินสุด 

การช าระ 

ระยะเวลา
สัญญาโดยประ 

มาณ (ปี) 

ยีห่อ้ ค่าเส่ือม
ราคา 5 ปี 

1 ขต  3086 ผอ่นช าระเสร็จส้ินแลว้ 4 มิตซูบิชิ หมดแลว้ 

2 ขท 1057 ผอ่นช าระเสร็จส้ินแลว้ 4 มิตซูบิชิ หมดแลว้ 

3 ฒจ 9153 ผอ่นช าระเสร็จส้ินแลว้ 4 มิตซูบิชิ หมดแลว้ 

4 ฒฉ 6838 ผอ่นช าระเสร็จส้ินแลว้ 4 มิตซูบิชิ หมดแลว้ 

5 ผม 2179 ผอ่นช าระเสร็จส้ินแลว้ 4 มิตซูบิชิ หมดแลว้ 

6 ผม 8065 ผอ่นช าระเสร็จส้ินแลว้ 4 มิตซูบิชิ 1 พ.ค. 61 

7 ขษ 6037 10 มี.ค. 59 20 มี.ค. 63 4 ฮอนดา้ 9 มี.ค. 64 

8 ผษ 4240 เงินสด - - มิตซูบิชิ 28 เม.ย. 65 

หมายเหตุ 
- ล าดบัท่ี 1- 6 และล าดบัท่ี 8 เป็นประเภทรถกระบะ 
- ล าดบัท่ี 7 เป็นประเภทรถเก๋ง 
 
4.4 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจ านวน 0.63 ลา้นบาท ไดแ้ก่ระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 
4.5 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางดว้ยรถท่ีใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารเลขท่ี 
70/2553 ออกโดยกรมขนส่งทางบก ตั้งแต่วนัท่ี 11 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 10 มกราคม 2564 เป็นระยะเวลา 5 
ปี 
 
4.6 ใบรับรอง มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยทางถนน (BS ISO39001 : 2012 Road traffic safety 

management system) 
บริษทัฯ ไดรั้บใบรับรอง มาตรฐานการบริหารความปลอดภยัทางถนน (BS ISO39001 : 2012 Road 

traffic safety management system) ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 ปี 
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4.7 สัญญาส าคัญทีเ่กี่ยวข้องในการด าเนินธุรกจิ 
1) สัญญาให้บริการ 

 บริษทัฯ มีสัญญาการใหบ้ริการรับส่งบุคลากรกบัลูกคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 รวมจ านวนทั้งส้ิน 34 
สัญญา โดยมีสาระส าคญัของสัญญา ดงัน้ี 
 
1. บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั  

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ระยะเวลาตามสัญญา สัญญาฉบบัท่ี 1 เร่ิมเดือนกรกฎาคม 2560 - 2561  (สัญญาเดิมเร่ิมเดือนก.ค.  2559) 

 สัญญาฉบบัท่ี 2 เร่ิมเดือนมกราคม 2561 - 2565 (ส าหรับรถมินิบสั) 
 
2.       บริษัท คอลเกต ปาล์ม โอลฟี (ประเทศไทย) จ ากดั  

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมีนาคม 2559 (มีผลบงัคบัใชร้ะยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีท าสัญญา) 
 
3.       บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จ ากดั  

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมีนาคม 2560 - 2563 
 

4.       บริษัท ชูฮะสึ (ประเทศไทย) จ ากดั  

สถานท่ีตั้ง อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนเมษายน 2560 - 2561 (สัญญาเดิมเร่ิมเดือนเม.ย. 2559) 
 

5.       บริษัท ไดกิน้ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมกราคม 2559 - 2563  
 
6.       บริษัท โดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จ ากดั  

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมิถุนายน 2560 - 2563 (สัญญาเดิมเร่ิมเดือนมิ.ย. 2557) 
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7.        บริษัท ฮันวา สตีล เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนตุลาคม 2560 - 2561 (สัญญาเดิมเร่ิมเดือนต.ค. 2559) 
 
8.       บริษัท อนิเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมกราคม 2558 - 2561 
 

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จ ากดัและในกลุ่ม 

9.   บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จ ากดั - ส านักงานใหญ่ 

สถานท่ีตั้ง ถนนบางนาตราด ต.บางววั อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนกรกฎาคม  2557 - 2562 

ช่ือบริษัท บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จ ากดั - สาขานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ์จ.ฉะเชิงเทรา 

ช่ือบริษัท บริษัท โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง ถนนบางนาตราด ต.บางววั อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 

 
หมายเหตุ :  
- บริษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด)์ จ ากดั และในกลุ่ม ประกอบดว้ย บริษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด)์ จ ากดั - ส านกังานใหญ่, 

บริษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด)์ จ ากดั - สาขานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ์และบริษทั โคโย จอยท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 
 

10.      บริษัท เอ็นเอส - สยามยูไนเต็ดสตีล จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนเมษายน 2558 - 2564 
 
11.     บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 

สถานท่ีตั้ง อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนกุมภาพนัธ์ 2561- 2566 (สัญญาเดิมเร่ิม พ.ย. 2560) 
 
12.     บริษัท ไทรอมัพ์ เอวิเอช่ัน เซอร์วสิเซส เอเชีย จ ากดั  

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
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ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมกราคม 2561  (สัญญาเดิมเร่ิมเดือนม.ค. 2560) 
 
13.     บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

ระยะเวลาตามสัญญา สัญญาฉบบัท่ี 1 เร่ิมเดือนพฤศจิกายน 2560 - 2561 (สัญญาเดิมเร่ิมเดือนต.ค. 2559) 

 สัญญาฉบบัท่ี 2 เร่ิมเดือนพฤศจิกายน 2559 - 2562 

 สัญญาฉบบัท่ี 3 เร่ิมเดือนตุลาคม 2559 - 2563 
 
14.     บริษัท โตโยด้า โกเซ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมกราคม 2561 - 2563 (สัญญาเดิมเร่ิมเดือนเม.ย. 2555) 

  
15.     บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนเมษายน 2556  (ก าหนดระยะเวลา 5 ปี นบัตั้งแต่วนัส่งมอบรถ) 
 
16.     บริษัท สยามมิตซุย พทีเีอ จ ากดั  

สถานท่ีตั้ง  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมิถุนายน 2560 - 2561(สัญญาเดิมเร่ิมเดือนมิ.ย. 2559) 
 
17.     บริษัท เด็นโซ่ เท็น (ประเทศไทย) จ ากดั  

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนพฤษภาคม 2557 - 2562 
หมายเหตุ : 
-          บริษทั ฟจิูทสึ เทน็ (ประเทศไทย) จ ากดั ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เด็นโซ่ เท็น (ประเทศไทย)  จ ากดั 
-          เม่ือครบก าหนดสญัญาหากไม่มีฝ่ายใดแสดงความจ านงยติุสญัญาน้ีมีผลใชอี้กคราวละ 1 ปี หลงัครบก าหนดสญัญา 

 
18.     บริษัท มาเจนด์ แมคซิส จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมกราคม 2561 
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19.     บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนเมษายน 2558 - 2563 
 
20.     บริษัท โพสโค - ไทยน๊อคซ์ จ ากดั (มหาชน) 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมระยองอินดสัเตรียลปาร์ค 

ระยะเวลาตามสัญญา เดือนเมษายน 2560 - 2561 (สัญญาเดิมเร่ิมเดือนเม.ย. 2559) 
 
21.     บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมกราคม 2559 (ก าหนดระยะเวลา 5 ปี นบัตั้งแต่วนัส่งมอบรถ) 
 
22.     บริษัท อเิลคโทรลกัซ์ (EMA) ประเทศไทย จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมีนาคม 2559 - 2564 
 
บริษัท อเิลคโทรลกัซ์ (ELS) ประเทศไทย จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนเมษายน 2559 - 2564 
 
หมายเหตุ : 
- บริษทั อีเลค็โทรลกัซ์ ประเทศไทย จ ากดั และในกลุ่มประกอบดว้ย บริษทัอีเลค็โทรลกัซ์ (EMA) และบริษทั อีเลค็โทร

ลกัซ์ (ELS) 
 
23.     บริษัท อ่อนนุช แลนด์ จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมิถุนายน 2559  - 2564 
 
24.     บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากัด  (ส้ินสุดสัญญาแล้ว) 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมกราคม 2560 (สัญญาเดิมเร่ิมเดือนส.ค. 2559) 
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25.     บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากัด   (ส้ินสุดสัญญาแล้ว) 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 
 
26.     บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั   (ส้ินสุดสัญญาแล้ว) 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนกนัยายน 2560 
 
บริษัท สปอร์ต เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั  

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมกราคม 2561 ( สัญญา 1 ปี) 
 
หมายเหตุ : 
- บริษทั สปอร์ต เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั ไดท้ าสญัญา  3 ฉบบั ในปี 2560 1. สญัญานกัฟตุบอล หมดสญัญา

เดือนธนัวาคม 2560 2. สญัญากองเชียร์ หมดสญัญาเดือนตุลาคม 2560 และสญัญานกัฟตุบอล หมดเดือนธนัวาคม 
2560 ซ่ึงปัจจุบนั บริษทั สปอร์ต เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั ไดร้วมสญัญาเป็นฉบบัเดียว อายสุญัญา 1 ปี 

 
27.     บริษัท ไออาร์พซีี จ ากัด (มหาชน)  

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมีนาคม 2560 - มกราคม 2561 (สัญญาชัว่คราว) 

 เร่ิมเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 - กุมภาพนัธ์ 2566 
หมายเหตุ :  
- เม่ือสญัญาครบก าหนดจะขยายออกไปอีก 2 ปี จนถึง กมุภาพนัธ์ 2568 ใหข้ึ้นอยูก่บัการพิจารณาของผูว้า่จา้ง โดย

จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
 
28.     บริษัท ไอซิน ออโตโมทฟี คาสติง้ จ ากดั  

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัปราจีนบุรี 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนพฤษภาคม 2560 - 2565 
 
29.     บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนพฤษภาคม 2560 - 2562 
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30.     บริษัท อนิทรี อโีคไซเคิล จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนกนัยายน 2560 - 2563 
 
หมายเหตุ  
- เม่ือครบก าหนดสญัญายงัคงมีผลบงัคบัใชต้่อไป จนกวา่คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายจะปฎิบติัหนา้ท่ีทั้งหมดตามสญัญา 

ครบถว้นเรียบร้อย 

 
31.     บริษัท สยามแผ่นเหลก็วลิาส จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนพฤษภาคม 2559 - 2564 
 
32.     บริษัท ออโตลฟิ (ประเทศไทย) จ ากดั/8 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัชลบุรี 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนกนัยนยน 2560 - 2564 
 
หมายเหตุ  : 
- ภายในหลงัจากส้ินสุดสญัญาหากคู่สญัญายงัคงปฎิบติัต่อไป ใหถื้อวา่คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายยนิดีต่อสญัญาไปอีก 1 ปี นบั

จากวนัส้ินสุดสญัญา  
 
33.     บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัสระบุรี 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนพฤศจิกายน 2560 - 2563 
 
34.     บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี ้ไทร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนตุลาคม 2560 
 
          บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี ้ไทร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา สัญญาฉบบัท่ี 1 เร่ิมเดือนตุลาคม 2560 - 2562 (ส าหรับรถตูแ้ละรถมินิบสั) 

 สัญญาฉบบัท่ี 2 เร่ิมเดือนมกราคม 2561 - 2562 (ส าหรับรถบสั) 
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2)        สัญญาว่าจ้างรถร่วม 
บริษทัท าสัญญาว่าจา้งรถร่วมบริการกว่า 71 รายเพื่อมารับส่งบุคลากรให้กบัลูกคา้บางราย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 บริษทัมีสัญญาว่าจา้งรถร่วมทั้งส้ิน 90 คนั แบ่งเป็นรถตูจ้  านวน 80  คนั และรถบสัจ านวน 10 
คนั โดยมีอายุสัญญา 1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี สัญญาทั้งหมดไม่เป็นภาระผกูพนัในการจา้งงาน
กบัคู่สัญญา และจะท าสัญญาต่อเม่ือบริษทัมีสัญญากบัลูกคา้แล้วเท่านั้น ทั้งน้ี สามารถสรุปสาระส าคญัใน
สัญญา ไดด้งัน้ี 

 

หมวด รายละเอยีด 

หมวดท่ี 1 บททัว่ไป - ผูรั้บจา้งร่วม ตกลงรับจา้ง บริการรับ-ส่งพนกังานของลูกคา้ของบริษทัฯ 
โดยบริษัทฯ จะเป็นผูอ้นุญาต ก าหนดเส้นทาง ระยะเวลาของสัญญา 
จ านวนรถ เลขทะเบียนรถ และประเภทรถ และตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาต
จากกรมการขนส่งทางบก ให้เป็นผูป้ระกอบการขนส่งผูโ้ดยสาร ไม่
ประจ าทาง 

หมวดท่ี 2 สภาพรถ - ผูรั้บจา้งร่วม ตอ้งน าระท่ีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา พร้อมส่ิง
อ านวยความสะดวกพื้นฐานตามท่ีทางบริษทัฯ ก าหนด 

หมวดท่ี 3 พนกังานขบัรถ - ผูรั้บจา้งร่วม ตอ้งหานกัขบัท่ีดีมีคุณสมบติัเช่น สุขภาพแข็งแรง สามารถ
ติดต่อได้ตลอดเวลา การอบรมเร่ืองการขับรถ , การซ่อมบ ารุงดูแล
เคร่ืองยนต,์ มารยาทในการขบัรถ เป็นตน้ 

หมวดท่ี 4 การบริการ - ผูรั้บจา้งร่วมตอ้งปฎิบติัตามขอ้ก าหนดหรือระเบียบเก่ียวกบัเร่ืองรถรับ-
ส่งพนักงานท่ีมีและท่ีจะมีเกิดข้ึนในอนาคตอย่งเคร่งครัดและจะปฎิบติั
ตามค าแนะน าของบริษัทฯ และให้ถือว่าข้อก าหนดหรือระเบียบและ
บริษัทฯ สามารถตรวจสอบการท างานของผูรั้บจา้งร่วมได้ พร้อมกับ
จะต้องส่งเอกสาร แบบบันทึกการซ่อมบ ารุงส าหรับรถร่วม (OP-
F0028.001) พร้อมกบัการวางบิลทุก ๆ ส้ินเดือน 

หมวดท่ี 5 ระยะเวลาการจา้ง - ผูรั้บจา้งร่วม ไม่สามารถปฎิบติัตามสัญญาหรือกระท าการผิดสัญญาขอ้
หน่ึงขอ้ใด เช่น ผลการประเมินการบริการไม่ถึงเกณฑ์ ยินดีให้ผูรั้บจา้ง
บอกเลิกสัญญาจา้งไดท้นัที  

- ผูรั้บจา้งร่วม ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจะตอ้งท าหนงัสือแจง้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรให้ผูรั้บจา้งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนบอกเลิก
สัญญา 

หมวดท่ี 6 การประเมินผล - ผูรั้บจา้งร่วม ตกลงบริษทัฯ ท าการประเมินผลการบริการได้ และยินดี
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ยอมรับผลการประเมินท่ีออกมา 

- การประเมินการให้บริการ ความพึงพอใจของรถร่วมของผูรั้บจา้งร่วม
ประกอบไปดว้ย 
1. ดา้นสภาพยานพาหนะ / 2.ดา้นพนกังานขบัรถ 

หมวดท่ี 7 บททัว่ไปอ่ืนๆ - บริษทัฯ และผูรั้บจา้งร่วม มีสิทธ์ิท่ีจะขอแกไ้ขหรือแปลงสัญญาได ้เม่ือ
ไดรั้บความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง ทั้งน้ีตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรใหคู้่สัญญาอกัฝ่ายหน่ึงทราบไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
3)        สัญญาประกนัภัยของรถของบริษัท 

 บริษทัฯ มีการจดัท าประกนัภยัยานพาหนะทุกคนั ทั้งท่ีใชใ้นการบริการและเพื่อการซ่อมบ ารุงและใชใ้น
การปฏิบติังานสนับสนุนการเดินรถ โดยสัญญาประกนัภยัครอบคลุมความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ได้แก่ 
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามยั ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น รวมถึงครอบคลุมความเสียหายต่อลูกคา้ 
ไดแ้ก่ การชดเชยรักษาพยาบาล การชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือพิการ และยงัครอบคลุมความเสียหายท่ีเกิดกบัรถ
และนกัขบัอีกดว้ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ  านวนสัญญาประกนัภยั โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 

ช่ือบริษัทประกนั ประเภท
ประกนัภัย 

จ านวน
กรมธรรม์ 

ทะเบียนรถเลขที ่ 

บมจ. เอม็ เอส ไอ 
จี ประกนัภยั 

ประเภท 1 50 เลขท่ี30-2588, เลขท่ี30-1685, เลขท่ี30-1684, เลขท่ี30-1735, 
เลขท่ี30-1896, เลขท่ี30-1976, เลขท่ี30-1977, เลขท่ี30-2366, 
เลขท่ี30-2149, เลขท่ี30-2148, เลขท่ี30-2150, เลขท่ี30-2184, 
เลขท่ี30-2185, เลขท่ี30-2594, เลขท่ี30-2593, เลขท่ี30-2968,
เลขท่ี30-2969, เลขท่ี30-2980, เลขท่ี30-2981, เลขท่ี30-2982,  
เลขท่ี30-3712, เลขท่ี30-4125, เลขท่ี30-1426, เลขท่ี30-4127, 
เลขท่ี30-4128, เลขท่ี30-4132, เลขท่ี30-4133, เลขท่ี30-4231,  
เลขท่ี30-4254, เลขท่ี30-4233, เลขท่ี30-4255, เลขท่ี30-4256, 
เลขท่ี30-4368, เลขท่ี30-4369, เลขท่ี30-4370, เลขท่ี,30-4371, 

เลขท่ี30-4372, เลขท่ี30-4374, เลขท่ี30-4375, เลขท่ี30-4376, 

เลขท่ี30-0611, เลขท่ี30-0658, เลขท่ี30-0659, เลขท่ี30-0660, 

เลขท่ี30-0661, เลขท่ี30-0662, เลขท่ี30-0663, เลขท่ี30-0664, 

เลขท่ี30-0665, เลขท่ี30-0669 
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ช่ือบริษัทประกนั ประเภท
ประกนัภัย 

จ านวน
กรมธรรม์ 

ทะเบียนรถเลขที่ 

บมจ. เอม็ เอส ไอ 
จี ประกนัภยั 

ประเภท 3 31 เลขท่ีผล7500, เลขท่ี30-3823, เลขท่ี30-3822, เลขท่ี30-2136, 
เลขท่ี30-2137, เลขท่ี30-2953, เลขท่ี30-2970, เลขท่ี30-2372, 

เลขท่ี30-2444, เลขท่ี30-0856, เลขท่ี30-0853, เลขท่ี30-0854, 

เลขท่ี30-0855, เลขท่ี30-0876, เลขท่ี30-0877, เลขท่ี30-0878, 

เลขท่ี30-3825, เลขท่ี30-3826, เลขท่ี30-1391, เลขท่ี30-1389, 

เลขท่ี30-1390, เลขท่ี30-1482, เลขท่ี30-1483, เลขท่ี30-1550, 

เลขท่ี30-1573, เลขท่ี30-1584, เลขท่ี30-1583, เลขท่ี30-1586, 

เลขท่ี30-1585, เลขท่ี30-1587, เลขท่ี30-1588 

บมจ. ไทยศรี
ประกนัภยั 

ประเภท 1 88 เลขท่ีขต3086, เลขท่ีขท1057, เลขท่ีผม8065, เลขท่ีขษ6037,
เลขท่ีฒฉ6838, เลขท่ีงค1773, เลขท่ี30-0850, เลขท่ี30-0882,    
เลขท่ี30-0883, เลขท่ี30-0884, เลขท่ี30-0967, เลขท่ี30-0966,  
เลขท่ี30-0965, เลขท่ี30-3745, เลขท่ี30-3746, เลขท่ี30-3747,  
เลขท่ี30-1402, เลขท่ี30-1463, เลขท่ี30-1547, เลขท่ี30-1615,  
เลขท่ี30-1614, เลขท่ี30-1978, เลขท่ี30-1987, เลขท่ี30-1988,  
เลขท่ี30-1990, เลขท่ี30-1992, เลขท่ี30-1993, เลขท่ี30-2078,  
เลขท่ี30-2079, เลขท่ี30-2204, เลขท่ี30-2205, เลขท่ี30-2352,   

   เลขท่ี30-2354, เลขท่ี30-2399, เลขท่ี30-2400, เลขท่ี30-0646,  
เลขท่ี30-0647, เลขท่ี30-2515, เลขท่ี30-2587, เลขท่ี30-2584,  
เลขท่ี 30-2501, เลขท่ี30-2641, เลขท่ี30-2646, เลขท่ี30-2648,   
เลขท่ี30-0612, เลขท่ี30-0613, เลขท่ี30-0614, เลขท่ี30-0625,   
เลขท่ี30-0624, เลขท่ี30-2633, เลขท่ี30-2634, เลขท่ี30-2635,  
เลขท่ี30-2636, เลขท่ี30-2637, เลขท่ี30-2638, เลขท่ี30-0668,  

เลขท่ี30-0667, เลขท่ี30-0670, เลขท่ี30-2686, เลขท่ี30-2687, 

เลขท่ี30-0778, เลขท่ี30-0779, เลขท่ี30-0780, เลขท่ี30-0781, 

เลขท่ี30-0782, เลขท่ี30-0783, เลขท่ี30-0784, เลขท่ี30-0785, 

เลขท่ี30-0786, เลขท่ี30-0787, เลขท่ี30-0793, เลขท่ี30-0794, 

เลขท่ี30-0795, เลขท่ี30-0806, เลขท่ี30-0807, เลขท่ี30-0808, 

เลขท่ี30-0887, เลขท่ี30-0889, เลขท่ี30-0916, เลขท่ี30-0917, 
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ช่ือบริษัทประกนั ประเภท
ประกนัภัย 

จ านวน
กรมธรรม์ 

ทะเบียนรถเลขที่ 

   เลขท่ี30-0918, เลขท่ี30-4360, เลขท่ี30-4361, เลขท่ี30-4362,  
เลขท่ี30-4363, เลขท่ี30-4364, เลขท่ี30-4366 ,เลขท่ี 30-0849 

บมจ. ไทยศรี
ประกนัภยั 

ประเภท 3 45 เลขท่ี30-0881, เลขท่ี30-1135, เลขท่ี30-1136, เลขท่ี30-1142,  
เลขท่ี30-1143, เลขท่ี30-4230, เลขท่ี30-4224, เลขท่ี30-4225,  
เลขท่ี30-1638, เลขท่ี30-1681, เลขท่ี30-1687, เลขท่ี30-1686,  
เลขท่ี30-1682, เลขท่ี30-1837, เลขท่ี30-1942, เลขท่ี30-2469,  
เลขท่ี30-0841, เลขท่ี30-0842, เลขท่ี30-0857,เลขท่ี30-0858,  
เลขท่ี30-0859, เลขท่ี30-0860, เลขท่ี30-0861, เลขท่ี30-0862,  
เลขท่ี30-0863, เลขท่ี30-0864, เลขท่ี30-0865, เลขท่ี30-0866, 

เลขท่ี30-0867, เลขท่ี30-0868, เลขท่ี30-1036, เลขท่ี30-1037, 

เลขท่ี30-1038, เลขท่ี30-1039, เลขท่ี30-1040, เลขท่ี30-4107, 

เลขท่ี30-4108, เลขท่ี30-4122, เลขท่ี30-4124, เลขท่ี30-4170, 

เลขท่ี30-4181, เลขท่ี30-4182, เลขท่ี30-4183,เลขท่ี30-4232, 

เลขท่ี30-4253 

บมจ.อาคเนย ์

 

ประเภท 1 31 เลขท่ีผม2179, เลขท่ี30-1149, เลขท่ี30-4228, เลขท่ี30-4229,  
เลขท่ี30-2854, เลขท่ี30-1148, เลขท่ี30-4226, เลขท่ี30-4227,
เลขท่ี30-1246, เลขท่ี30-1302, เลขท่ี30-1308, เลขท่ี30-1286,  

   เลขท่ี30-1301, เลขท่ี30-1338, เลขท่ี30-1339, เลขท่ี30-1401, 
เลขท่ี30-1464, เลขท่ี30-1637, เลขท่ี30-2294, เลขท่ี30-2373,  
เลขท่ี30-2344, เลขท่ี30-2521, เลขท่ี30-2502, เลขท่ี30-0703,  
เลขท่ี30-0886, เลขท่ี30-0890, เลขท่ี30-1030, เลขท่ี30-1031,  
เลขท่ี30-1034, เลขท่ี30-1032, เลขท่ี30-1033   

บมจ.โตเกียวมารีน ประเภท 1 1 เลขท่ีผห4240 

รวมสัญญาประกนัภัยทั้งหมด 246  
หมายเหตุ : 
- ประกนัภยัชั้น 1 ให้ความคุม้ครองต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยัของบุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารในรถ 

คุม้ครองความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก คุม้ครองความเสียหายต่อตวัรถคนัเอาประกนัภยั 
และคุม้ครองต่อความสูญหายและไฟไหมข้องตวัรถคนัเอาประกนัภยั 
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- ประกนัภยัชั้น 3 ใหค้วามคุม้ครองต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยัของบุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารในรถ 
และคุม้ครองความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 

4)      สัญญาค า้ประกนัการบริการ 
ลูกคา้บางส่วนของบริษทัฯ มีเง่ือนไขให้บริษทัฯ จดัท าสัญญาค ้าประกนัการให้บริการเดินรถ เพื่อเป็น

หลกัประกนัในการปฏิบติัตามสัญญา โดยในกรณีท่ีบริษทัผิดนัดหรือไม่น ารถมาให้บริการตามสัญญา อนั
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกคา้ ลูกคา้จะใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากสถาบนัการเงินผูค้  ้าประกนั บริษทัฯ 
จึงไดจ้ดัท าหนงัสือสัญญาค ้าประกนัการใหบ้ริการ (Bank Guarantee) และหนงัสือการประกวดราคาค ้าประกนั
การประกวดราคา กบัสถาบนัการเงินภายในประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทฯ มีการจดัท า
หนังสือสัญญาค ้ าประกันการให้บริการ (Bank Guarantee) และหนังสือการประกวดราคาค ้ าประกันการ
ประกวดราคา ใหบ้ริการกบัธนาคาร จ านวนทั้งส้ิน 2 แห่ง ดงัน้ี 

ธนาคารกสิกรไทย  : ไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ 

หนังสือสัญญาค า้ประกนัการให้บริการ (Bank Guarantee) 
วงเงินค ้าประกนั จ านวนรวม 3.16 ลา้นบาท 
วนัท่ีครบก าหนด หนงัสือค ้า
ประกนั / ลูกคา้ตามสัญญาค ้า
ประกนั 

- พฤศจิกายน 2560 กบับริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
- ธนัวาคม  2560 กบับริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 
- มีนาคม  2561 กบับริษทั เอ็นเอส - สยามยไูนเตล็สตีล จ ากดั 
- เมษายน 2561 กบับริษทั โพสโค - ไทยน็อคซ์ จ ากดั (มหาชน) 
- พฤษภาคม 2561 กบับริษทั สยาม มิตซุย พีทีเอ จ ากดั 
- สิงหาคม  2563 ค  ้าประกนับริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั 
- ธนัวาคม 2563 กบับริษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากดั 
- ธนัวาคม  2563 ค ้าประกนับริษทั ปูนซีเมนต ์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

หลกัประกนั บญัชีเงินสดของบริษทัฯ  
หนังสือการประกวดราคาค า้ประกนัการประกวดราคา 
วงเงินค ้าประกนั จ านวนรวม 5.50  ลา้นบาท 
วนัท่ีครบก าหนด หนงัสือการ
ประกวดราคาค ้าประกนัการ
ประกวดราคา / ลูกคา้ตามสัญญา
ค ้าประกนั 

- กุมภาพนัธ์ 2561 กบับริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
- มีนาคม 2561  กบับริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
 

หลกัประกนั บญัชีเงินสดของบริษทัฯ  
 
หมายเหตุ :  
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-         บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดด้ าเนินการยกเลิกหนงัสือการประกวดราคาค ้า
ประกนัการประกวดราคาแลว้ 

-         บริษทัไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน)  ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดด้ าเนินการยกเลิกหนงัสือการประกวดราคาค ้า
ประกนัการประกวดราคาแลว้ 

 
ธนาคารกรุงเทพ: ไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ 
วงเงินค ้าประกนั จ านวนรวม 0.79 ลา้นบาท 
วนัท่ีครบก าหนดการค ้าประกนั - มกราคม 2563 ค  ้าประกนักบับริษทั ไดก้ิน อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั 
- มิถุนายน 2563 ค ้าประกนักบับริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน)  

หลกัประกนั บญัชีเงินสดของบริษทั 
 

5) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
-          บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
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5. ข้อพพิาททางกฏหมาย        
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อการด าเนิน

ธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั  
 

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 

ช่ือบริษทัภาษาไทย บริษทั เอทีพี 30 จ  ากดั (มหาชน) 
ช่ือบริษทัภาษาองักฤษ ATP30 Public Company Limited 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ ATP30 
ทุนจดทะเบียน 154,678,500 บาท 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 130,365,593.75 บาท 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ 0.25 บาท 
การประกอบธุรกิจ ใหบ้ริการรถโดยสารไม่ประจ าทางเพื่อขนส่งพนกังานของโรงงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกเขตอุตสาหกรรม 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ เลขท่ี 700/199 หมู่ท่ี 1 ต  าบลบา้นเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

โทรศพัทแ์ละโทรสาร 0-3846-8788  
ท่ีตั้งสาขาระยอง เลขท่ี 13/3 ซอยมาบชลูด 4 ถนนมาบชลูด-แหลมสน ต าบลหว้ยโป่ง  

อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
โทรศพัท ์0-3868-3151 

 โทรสาร 0-3833-7667 
ท่ีตั้งส านกังานบางพระ เลขท่ี 102/48 หมู่ท่ี 9  ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20210 

โทรศพัทแ์ละโทรสาร 0-3831-3054 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107558000105 
เวบ็ไซต ์ www.atp30.com 
เลขานุการบริษทั / 
นกัลงทุนสัมพนัธ์ 

นางสุกานดา พุทธรักษา 
โทรศพัท ์06-3903-0049 
E-Mail: sukarnda.p@atp30.com 

นกัลงทุนสัมพนัธ์ นางสาวโชติกา วีระศิลป์ 
 โทรศพัท ์0-3846-8789, 09-1774-4432 
 E-Mail: chotiga@atp30.com 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ บริษทั ศูนยฝ์ากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั 

 



 
 
 
 

 
 

ส่วนที ่2 การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 
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7.      ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

1.        บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้วดังนี ้
 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 

ทุนจดทะเบียน  110,000,000 บาท 110,000,000 บาท 154,687,500 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 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 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น 0.25 บาท                   0.25 บาท 0.25 บาท 

 
7.2  ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่และสัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่มผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2561 
ล าดบั ช่ือผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2561 

จ านวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 

1 กลุ่มพานิชชีวะ   

 2.1 นายชาติชาย พานิชชีวะ 76,024,800 14.58 

 2.2 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 7,560,000 1.45 

 2.3 นายพาทิศ พานิชชีวะ 7,560,000 1.45 

 2.4 นายสาริศ พานิชชีวะ 7,560,000 1.45 

 2.5 เด็กหญิงอาภาพิศ พานิชชีวะ 7,560,000 1.45 

 2.6 นางจรูญลกัษณ์  พานิชชีวะ 10,125,000 1.94 

2 กลุ่มนายปิยะ เตชากูล   

 2.1 นายปิยะ เตชากลู 54,625,000 10.48 
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 2.2 นางสายสุทธ์ิ เตชากลู 49,562,887 9.50 

 2.3 นางสาวอรวรรณ เตชากลู 934,000 0.18 

3 กลุ่มกรมดิษฐ์   

 3.1 นายววิฒัน์  กรมดิษฐ์ 34,200,000 6.56 

 3.2 บริษทั กรมดิษฐ ์คอร์ป จ ากดั 29,490,199 5.66 

 3.3 นางสาววภิาว ีกรมดิษฐ์ 12,949,303 2.48 

 3.4 นางนิตยา กรมดิษฐ์ 572,300 0.11 

 3.5 นางสาววชิยา กรมดิษฐ์ 170,162 0.03 

4 นายพงษช์ยั  จงไพศาลศิลป์ 16,159,500 3.10 

5 นายบณัฑิต  ตุงคะเศรณี 14,372,000 2.76 

6 นางนาธฤดี  ศรีประจิตติชยั 7,800,000 1.50 

7 นางสาวจิตติมา  จารุภราดา 7,786,000 1.49 

8 นายสุพฒัน์ คา้ผล 6,700,000 1.28 

9 นายสุเชาว ์ ตนัติพฒัน์ 6,300,000 1.21 

10 นายพลกิจ  อนนัตรั์ตนวมิล 4,500,000 0.86 

 อ่ืน ๆ  158,951,224 30.48 

 รวม 521,462,375 100.00  

หมายเหตุ:  
-  วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 มีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ATP30-W1 จ านวน 26.5 ลา้นบาท โดยจดัสรรเป็นหุ้น

สามญัใหม่ จ านวน 26.5 ลา้นหุ้น ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 8 มกราคม 2561 ท า
ใหมี้หุน้สามญั 521.46 หุน้ และช าระเตม็มูลค่าแลว้ 130.37 บาท 
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
บริษทัฯ มีหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ ไดแ้ก่ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัคร้ังท่ี 

1 (ATP30-W1) โดยก าหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ ส าหรับผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ได ้4 คร้ังไดแ้ก่วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 วนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 

และวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 ซ่ึงเป็นวนัก าหนดการใช้สิทธิคร้ังท่ี 1 ของ ATP30-W1 มีผูถื้อใบส าคญั

แสดงสิทธิฯ ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 จ  านวน 26,462,571 หน่วย เพื่อซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั

ในราคาหุน้ละ 0.85 บาท โดยบริษทัไดรั้บเงินจากการเพิ่มทุนทั้งส้ิน รวมเป็นเงิน 22.49 ลา้นบาท 

 
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัฯ  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในแต่ละปี ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิท่ี
เหลือหลงัจากหักภาษีและส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของ
บริษทัฯ อยา่งไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนกบักระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขทางกฎหมาย 
โดยทางบริษทัฯ ค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสมของปัจจยัอ่ืนๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่
มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

ทั้งน้ี มติคณะกรรมการของบริษทัฯ ท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
ขออนุมตัิ อน่ึง คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้หาก
เห็นสมควรวา่มีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้งน้ีจะตอ้งรายงานให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมทุกคราว 

               (หน่วย: บาท) 
ปี 2558 2559 2560 

อตัราก าไรสุทธิต่อหุ้น  0.040 0.044 0.053 
อตัราเงินปันผลต่อหุ้น  0.022 0.045 0.030 
มูลค่าเงินปันผลทีจ่่าย 9,680,000 19,681,201 15,643,871 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ  ร้อยละ 89.92 ร้อยละ 94.79 ร้อยละ 62.96 
หมายเหตุ : อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ ค  านวณจากก าไรสุทธิหกัหลงัส ารองตามกฎหมาย หารรายไดร้วม 
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8.       โครงสร้างการจัดการ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
โครงสร้างการจดัการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ไดแ้ก่ 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร และ
คณะผูบ้ริหารทั้งหมด 9 ท่าน และมีบุคลากรของบริษทัรวมทั้งส้ิน 282 ท่าน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการ ทีป่รึกษา 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ        
(ฝ่ายปฎบิัติการ) 

 Z 

เลขานุการบริษัท 

ผู้จดัการฝ่าย
การตลาด 

ผู้จดัการฝ่าย
ความ

ปลอดภัย 

ผู้จดัการฝ่าย
ประกนั
คุณภาพ 

ผู้จดัการฝ่าย
บุคคลและ
ธุรการ 

ผู้จดัการฝ่าย
บัญชี 

ผู้จดัการฝ่าย
การเงนิและ
ควบคุม 

ผู้จดัการฝ่าย
ปฎบิัตกิาร 

ผู้จดัการฝ่าย
ซ่อมบ ารุง 
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8.1      คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)       
           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 7 ท่าน 

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง วนัท่ีเร่ิม 

ด ารงต าแหน่ง 

เขา้ร่วม

ประชุม 

สัดส่วน 

)ร้อยละ(  

นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ 31 ต.ค. 2548 5/5 100 

นายววิฒัน์ กรมดิษฐ์ รองประธานกรรมการ 31 ต.ค. 2548 5/5 100 

นายปิยะ เตชากูล กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 31 ต.ค. 2548 5/5 100 

นางสมหะทยั พานิชชีวะ กรรมการ 31 เม.ย. 2556 5/5 100 

นางสุวรรณ ีค ามั่น ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 

30 เม.ย. 2556 4/5 80 

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

อิสระ 

30 เม.ย. 2556 5/5 100 

นายก าชัย บุญจิรโชต ิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

อิสระ 

30 เม.ย.2556 5/5 100 

**โดยมีนางสุกานดา พุทธรักษา ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท 

 
หมายเหตุ:  
 - ล าดบัท่ี 1 มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2560 นายชาติชาย พานิชชีวะ, นายววิฒัน์ กรมดิษฐ ์และดร.สุพจน์ เธียร

วฒิุ ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2560  

 
เร่ืองทีไ่ด้รับการอนุมัติในปี 2560 
- อนุมติังบการเงินประจ าปี 2559 และรายไตรมาสปี 2560 ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
- อนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารอง และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 

2559 
- อนุมติัการออกเคร่ืองมือทางการเงิน (ออกใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 123,750,000 หน่วย) 
- อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั  
- อนุมติัการด าเนินการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจด

ทะเบียน 
- แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 
- อนุมติัแบบประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน ประจ าปี 2559 
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- อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
- อนุมติัแบบประเมินตนเองและหลกัเกณฑก์ารประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะและ

รายบุคคล รวมทั้งอนุกรรมการ 
- อนุมติัแผนธุรกิจและการก าหนดทิศทางด าเนินธุรกิจ ประจ าปี 2561 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท  
 กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั คือ นายชาติชาย พานิชชีวะ นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ และนายปิยะ 
เตชากูล และประทบัตราส าคญัของบริษทั ตามขอ้บงัคบัของบริษทั จ านวนช่ือหรือกรรมการท่ีจะลงช่ือเป็น
ส าคญัผกูพนับริษทัไดน้ั้น ใหก้รรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยกรรมการ

จ านวน 3 ท่าน 

 
หมายเหตุ :   
-           กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินคือ นางสุวรรณี ค ามัน่ 

ซ่ึงจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีสถิติศาสตร์บณัฑิต แผนกวชิาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และมีประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมา โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัไดแ้ก่ ปี 2551 ถึงปี 2557 ด ารง
ต าแหน่งรองเลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, ปี 2557 – 25560 ด ารงต าแหน่ง 
เลขาธิการมูลนิธิพฒันาไท และปี 2560 ถึงปัจจุบนั ด ารงต าแหน่งกรรมมูลนิธิพฒันาไท ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน 
ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง วนัท่ีเร่ิม 

ด ารงต าแหน่ง 

เขา้ร่วม

ประชุม 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 30 เม.ย. 2557 4/4 100 

นายปิยะ เตชากูล กรรมการบริหารความเส่ียง 30 เม.ย. 2557 4/4 100 

นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ กรรมการบริหารความเส่ียง 30 เม.ย. 2557 4/4 100 

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง วนัท่ีเร่ิม 

ด ารงต าแหน่ง 

เขา้ร่วม

ประชุม 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

นางสุวรรณ ีค ามั่น ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

อิสระ 

30 เม.ย. 2556 4/4 100 

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 30 เม.ย.2556 4/4 100 

นายก าชัย บุญจิรโชต ิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 30 เม.ย. 2556 4/4 100 
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 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยกรรมการ
จ านวน 3 ท่าน 

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง วนัท่ีเร่ิม 

ด ารงต าแหน่ง 

เขา้ร่วม

ประชุม 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ 31 ต.ค. 2548 4/4 100 

นายววิฒัน์ กรมดิษฐ์ รองประธานกรรมการท่ีปรึกษา  31 ต.ค. 2548 4/4 100 

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผูจ้ดัการ  31 ต.ค. 2548 4/4 100 

 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ( Nomination and Remuneration Committee) ณ วนัท่ี 

26 กุมภาพนัธ์ 2561 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน 
ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง วนัท่ีเร่ิม 

ด ารงต าแหน่ง 

เขา้ร่วม

ประชุม 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

นายก าชัย บุญจิรโชต ิ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

26 ก.พ. 2561 - - 

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

26 ก.พ. 2561 - - 

นายชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริษทั 

26 ก.พ. 2561 - - 

 
8.2    คณะผู้บริหาร (Management Team)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยผูบ้ริหารจ านวน 9 ท่าน

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผูจ้ดัการ  

นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ปฏิบติัการ) / รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล

และธุรการ 

นางสาวพรรณี คูหาวลัย์ ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายบญัชี 
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นางสาวโชติกา วรีะศิลป์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและควบคุม 

นายธเนษฐ์ศักดิ์ แสนวนัดี ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายปฏิบติัการ 

นายวนัิย พุ่มพิศ ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 

นายภาสกร เช่ียวชาญกจิ ผูจ้ดัการฝ่ายซ่อมบ ารุง 

นางสุกานดา พุทธรักษา  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ / รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยั 

 
หมายเหต ุ:  
-          นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ โดยมีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 

-           นายสมจิตต ์เป็นผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ โดยมีผลตั้งแต่ 21 กมุภาพนัธ์ 2561 

8.3      เลขานุการบริษัท : การประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/ 2559 ณ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2559                  

มีมติแต่งตั้ง  นางสุกานดา พุทธรักษา ท าหนา้ท่ี “เลขานุการบริษทั” และ “เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ” 

ประวติัการศึกษา ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา 

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

การเขา้ประชุมปี 2560 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/5 

โดยมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัน้ี  
1)  จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ

บริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 - 9 

 

2)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ริหาร 
3) จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น และบริษทัตอ้งจดัให้มีระบบ
การรักษาเอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงขอ้มูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกตอ้ง 
ครบถว้น และสามารถตรวจสอบได ้ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี นบัแต่วนัท่ีมีการจดัท าเอกสาร
หรือขอ้มูลดงักล่าว  

4) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
หลกัในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษทั ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้ง
ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการตลอดจนมติผูถื้อหุ้น
โดย 
1) การตดัสินใจตอ้งกระท าบนพื้นฐานขอ้มูลท่ีเช่ือโดยสุจริตวา่เพียงพอ 
2) การตดัสินใจไดก้ระท าไปโดยตนไม่มีส่วนไดเ้สีย ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในเร่ืองท่ีตดัสินใจนั้น 
3) กระท าการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั 
4) กระท าการท่ีมีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระท าการอันเป็นการขัดหรือแยง้กับ

ประโยชน์ของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
5) ไม่หาประโยชน์จากการใชข้อ้มูลของบริษทัท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้

หรือใชท้รัพยสิ์นหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทัในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือหลกัปฏิบติั

ทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

6) ไม่เขา้ท าขอ้ตกลงหรือสัญญาใดๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
กบับริษทั หรือพนกังาน หรือลูกคา้ของบริษทั ทั้งยงัเป็นการขดัต่อการปฏิบติัต่องานในหนา้ท่ีของตน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
กรณทีีเ่ลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ 

แนวทางการปฏิบติัในกรณีท่ีเลขานุการบริษทั พน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก าหนดไว้
ดงัต่อไปน้ี 
1) ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งเลขานุการบริษทัคนใหม่ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีเลขานุการบริษทัคน

เดิมพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

2) ใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอ านาจมอบหมายใหก้รรมการท่านหน่ึงท่านใด ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนในช่วงเวลา
ท่ีเลขานุการบริษทัพน้จากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

3) ประธานกรรมการแจง้ช่ือเลขานุการบริษทั ต่อส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 
14 วนั นบัแต่วนัท่ีจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบในต าแหน่งดงักล่าว 
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4) ด าเนินการแจง้ใหส้ านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทราบถึงสถานท่ีเก็บเอกสารตาม ขอ้ 
1. และ 2. 

8.4    ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
ก. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
(1)     ค่าตอบแทนกรรมการ 

เบีย้ประชุม 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2560 ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษทั โดยก าหนดการจ่ายเบ้ียประชุมตามต าแหน่ง ดงัน้ี 

 

ต าแหน่ง 

ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง 

ภายหลงัที่ประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2559 วนัที ่4 เม.ย. 2559 

ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง 

ภายหลงัที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2560 วนัที ่3 เม.ย. 2560 

ประธานกรรมการบริษทั 15,000 บาท 15,000 บาท 

รองประธานกรรมการบริษทั 12,000 บาท 12,000 บาท 

กรรมการบริษทั 10,000 บาท 10,000 บาท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 15,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 10,000 บาท 

 
ทั้งน้ี ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทัไดรั้บเบ้ียประชุม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

                                                                                                                                            (หน่วย : บาท) 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
กรรมการ

บริษทั 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

รวม 

นายชาติชาย  พานิชชีวะ ประธานกรรมการ 60,000 - 60,000 

นายววิฒัน์ กรมดิษฐ์ รองประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา 48,000 - 48,000 
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นายปิยะ เตชากูล กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 40,000 - 40,000 

นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการ 40,000 - 40,000 

นางสุวรรณ ีค ามั่น ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 

30,000 60,000 90,000 

นายก าชัย บุญจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 40,000 40,000 80,000 

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 40,000 40,000 80,000 

 

โบนัสกรรมการ 

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2560 ค่าตอบแทนผู้บริหารดังนี้ 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน

คน 

บาท จ านวน

คน 

บาท จ านวน

คน 

บาท 

เงินเดือน เบ้ียเล้ียงและโบนสั 7 6,857,225 7 9,834,027 9 11,570,990 

ประกนัสังคม 7 51,000 7 58,500 9 65,250 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 7 88,433 7 129,505 9 173,091 

รวม 7 6,996,668 7 10,022,032 9 11,809,331 

 
8.5     จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีพนักงานทั้งหมด 291 คน โดยในปี 2560 บริษทัฯ ได้จ่าย
ผลตอบแทนให้แก่พนกังานจ านวนทั้งส้ิน 78.14  ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงิน
ช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนสั เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสังคม เงินชดเชยผลประโยชน์พนกังาน และ
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 - 12 

 

ประเภท / ฝ่าย / แผนก จ านวนคน 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ผูบ้ริหาร 7 7 9 
พนกังาน     
 ฝ่ายบญัชี 4 4 4 
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 6 5 4 
 ฝ่ายการเงินและควบคุม 1 1 1 
 ฝ่ายประกนัคุณภาพและความปลอดภยั - - 3 

ฝ่ายการตลาด - - 2 
 ฝ่ายซ่อมบ ารุง 12 11 13 
 ฝ่ายปฏิบติัการอมตะจงัหวดัชลบุรี    
  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 8 9 8 
  นกัขบั 53 64 81 
 ฝ่ายปฏิบติัการมาบตาพุด จงัหวดัระยอง    
  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 5 8 9 
  นกัขบั 52 82 97 
 ฝ่ายปฏิบติัการบางพระ จงัหวดัชลบุรี    
  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 4 3 3 
  นกัขบั 32 33 44 

ฝ่ายปฏิบติัการปราจีนบุรี    
  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ - - 1 
  นกัขบั - - 12 

รวม 184 227 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
ค่าตอบแทนพนักงาน 

ในปี 2558 ถึงปี 2560 บริษทัฯ มีค่าตอบแทนบุคลากรทั้งหมด ดงัน้ี 
                                                                                                                                     (หน่วย : พนับาท) 

ค่าตอบแทนบุคลากร ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 47,100 62,515 78,136 

หมายเหตุ :  บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงบริหารโดย บลจ.กสิกรไทย 
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ข้อพพิาทด้านแรงงานทีส่ าคัญใน 3 ปีทีผ่่านมา 
- ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญั 

 
นโยบายพฒันาบุคลากรของบริษัท 

บริษทัฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างความรู้และพฒันาบุคลากร โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันานกัขบั 
(Driver) ซ่ึงเป็นบุคลากรส่วนใหญ่บริษทัฯ และเป็นผูท่ี้สัมผสักบัลูกคา้โดยตรง ดงันั้น บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้
พฒันาดา้นการขบัข่ี (Technical Skill)  และศกัยภาพทางดา้นจิตใจและการบริการ (Soft Skill) ควบคู่กนัไป 
เพื่อส่งมอบคุณภาพในการบริการสู่ลูกคา้ ในปี 2560 บริษทัจดัใหมี้การอบรม ดงัน้ี 

วนัทีจั่ด

อบรม 
รายการฝึกอบรม จ านวนช่ัวโมงการอบรม 

จ านวนพนักงาน ที่เข้า

รับการอบรม (คน) 

26 ก.พ. การขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ 8 36 

18 มิ.ย. การขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ 8 25 

28 ส.ค. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั ISO 39001 : 2012 2 3 

27 ส.ค. การขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ 8 32 

11 ก.ย. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั ISO 39001 : 2012 2 26 

14 ต.ค. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั ISO 39001 : 2012 2 14 

22 ต.ค. การขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ 8 41 

22 พ.ย. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั ISO 39001 : 2012 2 24 

02 ธ.ค. การขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ 8 36 

12 ธ.ค. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั ISO 39001 : 2012 8 9 
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กจิกรรม อบรมการขับรถเชิงป้องกันเชิงอุบัติเหตุ 

  

  

นอกจากการด าเนินงานตามนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั สภาพแวลอ้มในการท างานตามท่ี
กฎหมายก าหนด บริษทัมีการด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ดงัน้ี 

- ก าหนดกฎ ระเบียบ ในการปฏิบติังานต่างๆ เพื่อลดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ เช่น การ
ตรวจวดัแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกายนกัขบัก่อนการปฏิบติังาน รวมถึงการตรวจสอบ
รถก่อนการใหบ้ริการ 

- ด าเนินการจดัฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานใหก้บั
พนกังานใหม่ 

- รวบรวมสถิติ วเิคราะห์ขอ้มูล จดัท ารายงานและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเกิดอุบติัเหตุขณะ
ใหบ้ริการ โดยในปี 2560 เกิดอุบติัเหตุขณะใหบ้ริการจ านวน 53 คร้ัง ซ่ึงไม่พบอุบติัเหตุร้ายแรง 
กจิกรรม ตรวจวดัแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างการนักขับก่อนการปฏิบัติงาน 
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กจิกรรม การตรวจสอบรถก่อนการปฏิบัติงาน 

  

 ในปี 2560 บริษทัไดผ้า่นการรับรองระบบมาตรฐาน ISO39001 : 2012  (ระบบการจดัการความ
ปลอดภยัทางถนน Road Traffic Safety Management System: RTSMS) เขา้มาเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง
การปฎิบติังานของบริษทัฯ เพื่อส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ 
กจิกรรม ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผลการรับรองมาตรฐาน ISO 39001 :2012 
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วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดังานมอบรางวลั “รักษารถดี ขบัข่ีปลอดภยั 12ยิม้” ใหก้บันกั
ขบัของบริษทัฯ ท่ีผลงานดีเด่นจ านวน 18 ท่าน โดยมี รศ.กิตติมศกัด์ิ ดร.บุญชนะ วชิยักุล จาก สมาคมส่งเสริม
ความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน (ประเทศไทย) คณะผูบ้ริหารและพนกังานเขา้ร่วมแสดงความยนิดี ณ 
โรงแรมโกลเดน้ ซิต้ี จ.ระยอง 

กจิกรรม มอบโบนัสทองโครงการรักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย  12 ยิม้ 
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วนัท่ี 25 กนัยายน 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรม  “งานเกษียณอายขุองนกัขบั”  ซ่ึงปีน้ีมีนกัขบัเกษียณอาย ุ2 คน 
 

กจิกรรม มอบประกาศเกียรติคุณแต่พนักงานเกษียณอายุประจ าปี 2560 
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9.      การก ากบัดูแลกจิการ 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

การก ากบัดูแลการปฏิบัติตามหลกัการดูแลกจิการทีด่ี 

คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ภายใตห้ลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการท่ี

ดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบติัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ซ่ึงคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน น ามายึดถือ

ปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหบ้ริษทัไดรั้บการประเมินผลดา้นการรายงานบรรษทัภิบาลท่ีดี ในปี 2560 อยู่

ในระดบั “ดี” 

ผลการประเมิน: บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บ                     
คะแนนเฉล่ียโดยรวม 

ปี 2559 66% 
ปี 2560 75% 

คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่ว่าการยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ
จะช่วยเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบักิจการในระยะยาว และมีการติดตามการปรับปรุงและพฒันาการก ากบัดูแล
กิจการอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2560 บริษทัไดด้ าเนินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

 
หมวดที ่1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)  
 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่กระท า
การใดๆ อนัเป็นการละเมิดสิทธิหรือการริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมทั้งไดอ้  านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นใน
การใชสิ้ทธิต่างๆ และไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบติัท่ีผูถื้อหุน้ควรไดรั้บ ดงัน้ี  
1. บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบถึงความคืบหนา้การด าเนินงานของกิจการอยา่งสม ่าเสมอ โดย

การแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยตรงหรือผา่นทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
2. การจดัประชุมผูถื้อหุน้  

ก าหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นประจ าทุกปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชีของ
บริษทัฯ และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องพิจารณาวาระพิเศษท่ีอาจเป็นเร่ืองท่ีกระทบ หรือ
เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทั 
สามารถเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นกรณีไป 

3. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 
3.1 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
- เผยแพร่ขอ้มูลหนงัสือเชิญประชุมระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ 

หนงัสือมอบฉนัทะทุกแบบ ประกอบดว้ย แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (ส าหรับผูถื้อหุ้น
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ต่างประเทศท่ีแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) ตามท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
หลกัฐานท่ีใชใ้นการมอบฉนัทะไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทั้งขอ้มูลพร้อมระบุเง่ือนไขและวธีิการ
ลงทะเบียน ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระผา่นทางเวบ็ไซด ์(www.atp30.com) ล่วงหนา้
ก่อนการประชุม 30 วนัก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ 

- จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี โดยระบุวนั เวลา และสถานท่ีจดัประชุมชดัเจน
พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลความเห็นของ
คณะกรรมการ รายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา รายงานประจ าปี หนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมระบุ
วธีิการมอบฉนัทะอยา่งชดัเจน และเอกสารประกอบการประชุมอ่ืนๆ โดยบริษทัฯ ท าการจดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ 7 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นไดรั้บขอ้มูลข่าวสารซ่ึงน ามาใชต้ดัสินใจในการลงมติท่ี
เพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และมีโอกาสศึกษาวาระการประชุมล่วงหนา้ พร้อมทั้ง
ประกาศลงหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 3 วนั เพื่อเป็นการบอกกล่าว
การเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้เตรียมตวัมาร่วมประชุม 

- ในกรณีท่ีเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ โดยจะปฏิบติัในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บริษทัฯ เท่านั้น และจะส่งหนงัสือนดัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 
วนั ก่อนวนัประชุม รวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไวใ้น
เวบ็ไซต ์(www.atp30.com) ก่อนจดัส่งเอกสาร 

3.2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
- อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุ้นในวนัประชุมอยา่งเท่าเทียมกนัทั้งผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูถื้อหุน้

รายยอ่ยโดยเฉพาะ นกัลงทุน สถาบนั และมีการจดัเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับและใหข้อ้มูลในการตรวจ
เอกสาร และลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมอยา่งเพียงพอ โดยบริษทัฯ จะเปิดใหผู้ถื้อหุ้นสามารถ
ลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชัว่โมง และแมจ้ะพน้เวลาลงทะเบียนแลว้ก็ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยไม่เสียสิทธิ 

- จดัใหมี้สถานท่ีจดัการประชุมท่ีสะดวกต่อการเดินทางมาเขา้ร่วมประชุม และมีขนาดเพียงพอ
รองรับจ านวนผูถื้อหุน้ ซ่ึงอยูใ่นกรุงเทพมหานครหรือจงัหวดัใกลเ้คียง และมีแผนรองรับกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน ณ วนัประชุม เพื่อเพิ่มความมัน่ใจและรักษาความปลอดภยัใหก้บัผูถื้อหุ้นทุกราย 

- น าระบบบาร์โคด้ (Bar Code) มาใชใ้นการลงทะเบียนและนบัคะแนนเพื่อความถูกตอ้ง สะดวก 
และรวดเร็ว 

- บริษทัฯ ไม่กระท าการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ ผู ้
ถือหุน้ทุกคนยอ่มมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม 

- ก่อนเร่ิมการประชุมทุกคร้ังประธานท่ีประชุมจะเป็นผูช้ี้แจงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการประชุม
ทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวธีิการนบัคะแนนเสียงของผู ้
ถือหุน้ท่ีจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

http://www.atp30.com/


แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 - 21 

 

- บริษทัฯ จะระบุการมีส่วนไดส่้วนเสียของกรรมการไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมฯ และในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
พิจารณาวาระใด ประธานท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดย
กรรมการท่านท่ีมีส่วนไดเ้สียนั้นจะไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระนั้นๆ 

- บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้อาสาท าหนา้ท่ีเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียง รวมทั้ง
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเก่ียวกบักระบวนการและวธีิการลงคะแนนเสียง 

- สนบัสนุนใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสามารถใชสิ้ทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการ
ซกัถามแสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ และออกเสียงร่วมกนัตดัสินใจในเร่ืองท่ีส าคญัต่างๆ 
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทัในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมติัผูส้อบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล การลด
ทุนหรือเพิ่มทุน การก าหนด หรือการแกไ้ขขอ้บงัคบับริคณห์สนธิ และการอนุมติัรายการพิเศษ 
เป็นตน้ 

- ตอ้งใหมี้แบบประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาการ
จดัประชุมใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น 

3.3 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้หลงัวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
- บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวนัท าการถดัไป

จากวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยแจง้เป็นจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบ 
Electronic Listed Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (ตลท.) และเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ (www.atp30.com) 

- บริษัทฯ ได้จดัรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ภายใน  14 วนัหลงัวนัประชุมตามขอ้ก าหนดของ ตลท. และเผยแพร่บนัทึกรายละเอียด
การประชุมฯ อยา่งครบถว้นเหมาะสม ประกอบดว้ย บนัทึกรายงานการประชุมฯ การออกเสียง
และขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นแต่ละวาระอยา่งละเอียดบนเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ (www.atp30.com) 

- น าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นท่ีได้รับจากผูถื้อหุ้นในการประเมินคุณภาพการจดัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้มาพิจารณา และหาแนวทางการปรับปรุงเพื่อพฒันาการจดัการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ต่อไป 

แนวทางการปฏิบัติเกีย่วกบัการรายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

บริษทัฯ ไดร้ะบุการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมฯ และในการประชุมผูถื้อหุ้น 
หากกรรมการท่านใดมีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในการพิจารณาวาระใด ประธานท่ีประชุมจะแจง้
ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระโดยกรรมการท่านท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียนั้นจะไม่ร่วมประชุม 
และงดออกเสียงในวาระนั้นๆ 

http://www.atp30.com/
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หมวดที ่2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม (Equitable Treatment of Shareholders)  
 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อผูถื้อหุน้ทุกราย โดยไม่ค  านึงถึง เพศ อาย ุสีผวิ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ความ
เช่ือ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ 
 บริษทัฯ มีแนวปฏิบติัในการก ากบัดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัและ
เป็นธรรม สร้างความมัน่ใจในการลงทุนกบับริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการ
ประชุม และเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนงาน
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารใชสิ้ทธิดงักล่าว ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
1. ผูถื้อหุ้นมีสิทธิมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นมาประชุม และลงมติแทนผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นมีสิทธิไดรั้บเอกสารและ

ค าแนะน าในการมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้
ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยตนเองได ้เพื่อสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงมติในแต่ละ
วาระไดเ้อง เม่ือยื่นหนงัสือมอบฉนัทะให้กรรมการในท่ีประชุมแลว้ยอ่มมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและลง
มติเช่นเดียวกบัผูถื้อหุ้นทุกประการ ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ มาประชุม
และลงมติแทนก็ได ้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิไดรั้บประวติัและขอ้มูลการท างานของกรรมการอิสระแต่ละท่านท่ี
ครบถว้นเหมาะสมในการพิจารณา 
บริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือมอบอ านาจโดยเสนอรายช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ท่าน ใหผู้ถื้อหุน้ได้
พิจารณาคดัเลือกเป็นผูรั้บมอบอ านาจในการประชุมผูถื้อหุ้นและลงมติในวาระต่างๆ แทน  

2. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดแจง้ความประสงค์มายงับริษทัฯ เพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมผูถื้อหุ้นใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น และทางคณะกรรมการบริษทัได้
พิจารณาแลว้และมีความเห็นว่าวาระดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  และผูถื้อหุ้น ทางบริษทัฯ มี
นโยบายท่ีจะอ านวยความสะดวกในการน าเสนอวาระดงักล่าวเขา้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยจะด าเนินการ
แจง้เพิ่มวาระการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

3. กรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดแจง้ความประสงคม์ายงับริษทัฯ เพื่อขอเสนอช่ือบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษทัฯ โดยได้แจ้งความประสงค์ผ่านมายงับริษทัฯ พร้อมจดัส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบติัและหนงัสือแสดงความยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมาอยา่งครบถว้น ล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกว่า 3 เดือนก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นสามญั บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเสนอบุคคลดงักล่าวท่ีผ่านการ
ตรวจสอบคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ
ในแต่ละปี เพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงมติต่อไป 

4. ด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ตามล าดบัระเบียบวาระ ท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และมีนโยบายท่ี
จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ 

5. จดัสรรเวลาประชุมอยา่งเพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้มีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดง
ความคิดเห็นและตั้งค  าถามในท่ีประชุม และไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผูถื้อหุน้
สามารถออกเสียงในทุกวาระการประชุมผา่นบตัรลงคะแนนเสียงท่ีบริษทัฯ ไดแ้จกใหใ้นวนัประชุม 
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6. กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อตอบค าถามในท่ีประชุม รวมทั้งได้
บนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถ
ตรวจสอบได ้

7. บริษทัฯ มีแนวทางในการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ โดยก าหนดในคู่มือการปฏิบติังาน
ของพนกังานในหวัขอ้จริยธรรมและบทลงโทษทางวนิยั ซ่ึงไดมี้การเผยแพร่ใหพ้นกังานทุกคนทราบ 

8. บริษทัฯ มีนโยบายและวธีิการป้องกนัมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลส าคญัอนัมีผลต่อ
การลงทุน โดยกรรมการและผูบ้ริหารบริษทัฯ จะตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือ
หรือขายหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

9. เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (ww.atp30.com) เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบขอ้มูล
ข่าวสารส าคญัของบริษทัฯ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงรวมถึงสารสนเทศท่ีบริษทัฯ เปิดเผยตามขอ้ก าหนด
ต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อ  ตลท. แล้วได้น าข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.atp30.com) 
 

หมายเหตุ : 
- บริษทัฯ ไม่มีนโยบายหรือโครงการใหสิ้ทธิแก่ผูบ้ริหารในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั เพื่อเป็นการก ากบัดูแลปกป้อง

สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 

 
หมวดที ่3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)   
 บริษทัฯ เคารพสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสีย และก าหนดเป็นแนวปฏิบติัไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทัฯ 
เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้น ลูกค้า 
พนกังาน  ผูบ้ริหาร คู่คา้  คู่แข่งทางการคา้  เจา้หน้ี รวมถึงชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสังคมจะไดรั้บการ
ดูแล นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดเ้สริมสร้างความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถด าเนิน
กิจการต่อไป มีความมัน่คง และตอบแทนผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความส าเร็จในระยะ
ยาว โดยบริษทัฯ มีแนวทางการปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าว ดงัน้ี 
1. แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น : บริษทัฯ มุ่งมัน่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นในการด าเนินธุรกิจอย่าง

โปร่งใส มีระบบบญัชีและการเงินท่ีมีความเช่ือถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้นโดย
ค านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษทัฯ ในระยะยาวและผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง
โดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจน
ตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ย และเพื่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งเตม็ความสามารถ ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัต่อ
บุคคลภายนอก 

http://www.atp30.com/
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2. แนวทางการปฏิบัติต่อลูกค้า: สร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้โดยการส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพตามความ
ต้องการของลูกค้า, มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทนัต่อ
เหตุการณ์ และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง, การจดัให้มีช่องทางการส่ือสารเพื่อให้ลูกคา้ร้องเรียนเก่ียวกบั
คุณภาพการบริการ ไม่ก าหนดเง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ การปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง 
หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งโปร่งใสและเท่าเทียมกนั และให้ความส าคญัในการรักษาขอ้มูลท่ี
เป็นความลบัของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ และไม่น าขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

3. แนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน : พฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี รวมทั้งการ
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพื่อสร้างความมัน่ใจ และเป็นขวญัก าลงัใจให้แก่พนกังานในการปฏิบติังาน
กบับริษทัฯ ดว้ยความมัน่คงในอาชีพโดยมีแนวปฏิบติั คือ 
- ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการ

ปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน 
- ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการท างาน ใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติ และทรัพยสิ์นของพนกังาน 
- การแต่งตั้ง การโยกยา้ย รวมทั้งการให้รางวลั และการลงโทษพนักงาน ตอ้งกระท าด้วยความ

เสมอภาคบริสุทธ์ิใจ และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้ง 
การกระท าหรือการปฏิบติัของพนกังานนั้นๆ  

- ปฏิบติัต่อพนกังานบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความส าคญัต่อการพฒันาการถ่ายทอด
ความรู้และความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสกบัพนกังานอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

-  รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 
- ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด  
- บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงใน

หนา้ท่ีการงานของพนกังาน 
- ปฏิบติัต่อพนกังานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
- มีช่องทางใหพ้นกังานเขา้แจง้เร่ืองท่ี ไปในทางผดิระเบียบ วนิยั และกฎหมายได ้
- ส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาท หนา้ท่ีเพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม

ท่ีอยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณอยา่งทัว่ถึง 
- ส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางในการท างาน รวมถึงการแกไ้ขปัญหาของ

หน่วยงานและบริษทัฯ โดยรวม  
4. แนวทางการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ : ค านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์น

การด าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ โดยปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่าง



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 - 25 

 

เคร่งครัด และมีจรรยาบรรณท่ีดีทางธุรกิจในการแข่งขนัทางธุรกิจ บริษทัฯ ยึดถือกติกาการแข่งขนัท่ี
เป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 
- คู่ค้า    : ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการคา้กบัคู่คา้โดยไม่สุจริต และปฏิบติั

ตามสัญญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติั
ตามเง่ือนไขได ้จะรีบแจง้ใหคู้่คา้ทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดว้ย
หลกัแห่งความสมเหตุสมผล 

- คู่แข่งทางการค้า  : ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม และตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบั
ของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทาง
การคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางเส่ือมเสียโดยปราศจากขอ้มูลความจริง 

- แนวทางการปฏิบัติเจ้าหนี้  : ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด 
รายงานฐานะทางการเงินของบริษทัฯ แก่เจา้หน้ีดว้ยความซ่ือสัตย ์ถูกตอ้ง และตรงเวลา ให้แก่
เจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอและแจง้ให้เจา้หน้ีทราบล่วงหนา้ หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัใน
สัญญา เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

5. แนวทางการปฏิบัติต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม : ค านึงถึงความปลอดภยัของสังคม ส่ิงแวดล้อม และ
คุณภาพชีวติประชาชน รวมถึงใหค้วามส าคญัของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ต่อชน
รุ่นหลงั ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดย
บริษทัฯ ก าหนดแนวทางปฏิบติัดงัน้ี  
- ในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริษทัฯ จะค านึงถึงทางเลือกท่ีมีผลกระทบต่อความ

เสียหายของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวติของประชาชนใหน้อ้ยท่ีสุด 
- ไม่กระท าการใดๆ ท่ีส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้มเกินกวา่ท่ีกฎหมาย

ก าหนด 
- ส่งเสริมการใชแ้ละการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและชน

รุ่นหลงั 
- ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันงดงาม และ/ หรือ เป็นการ

ส่งเสริมอบายมุข 
- จดัใหมี้ระบบการร้องทุกขใ์นเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อชุมชน 
- ด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุงแกไ้ข และแจง้ผลการด าเนินการให้ผูร้้องทุกขท์ราบ

ในเวลาอนัควร 
- ปลูกฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม ให้เกิดข้ึนในหมู่พนกังานทุก

ระดบัอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั  



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 - 26 

 

- ปฏิบติัและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล 

- ให้ความสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาสังคม ชุมชน 
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการสนบัสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์  

- ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน และ
ส่ิงแวดล้อม อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับ
เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

-  
การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ 

1. บริษทัฯ ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนท่ี
จะตอ้งรับทราบ และปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ก าหนดท่ีมีอยู่ในคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ อีกทั้งผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญั
ในการส่งเสริมให้พนกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชามีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัตามคู่มือหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 

2. บริษทัฯ จะไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีผิดกฎหมายหรือขดักบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ หากกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานกระท าผิดหลกัการก ากบัดูแลกิจการตามท่ีก าหนดไว ้จะ
ไดรั้บโทษทางวินยัอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระท าท่ีเช่ือไดว้่าท าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
และขอ้บงัคบัของภาครัฐ บริษทัฯ จะส่งเร่ืองให้เจา้หนา้ท่ีรัฐด าเนินการต่อไป หากพนกังานทุกระดบั
ของบริษทัฯ ประสบปัญหาในการตดัสินใจหรือปฏิบติังานเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจท่ีมิไดก้ าหนดไว้
ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ 

3. บริษทัฯ ก าหนดให้ผูบ้ริหารทุกระดับในองค์กรจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะ
ด าเนินการให้พนกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามคู่มือหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการของบริษทัฯ อย่างจริงจงั ผูท่ี้กระท าผิดจริยธรรมท่ีก าหนดไวจ้ะไดรั้บโทษทางวินยัอย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรมตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการ บริษทัฯ ได้จดัให้มีช่องทางรับแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน ขอ้คิดเห็น หรือ
ขอ้เสนอแนะใดท่ีแสดงวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บ ผลกระทบ หรือ มีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบอนัจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือจากการปฏิบติั
ของพนกังานของบริษทัฯ เก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อ
ถึงการทุจริต การปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียมกนั หรือการกระท าท่ีขาดความระมดัระวงัและขาดความ
รอบคอบ 
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4. ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองส าคญั เช่น เป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ หรือฐานะทางการเงินของ
บริษทัฯ หรือเป็นการกระท าท่ีขดัต่อนโยบายของบริษทัฯ หรือเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารระดบัสูง จะส่งเร่ือง
ต่อไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อด าเนินการหาขอ้เท็จจริง ส่วนกรณีท่ีเป็นค าถามทัว่ไป เช่น ราคา
หุน้ การจ่ายเงินปันผล หรือขอ้มูลอ่ืนใดเก่ียวกบับริษทัฯ ไม่ถือวา่เป็นการร้องเรียน แต่จะส่งเร่ืองให้กบั
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรงเพื่อตอบกลบัแก่ผูส้อบถาม  
 
ทั้งน้ี ผูแ้จง้เบาะแสตอ้งระบุช่ือวิธีการติดต่อกลบั ไม่วา่จะเป็นทางโทรศพัท ์อีเมล์ หรือโทรสาร รวมทั้ง

ช่ือบุคคลหรือเหตุการณ์ท่ีร้องเรียน และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เพื่อแสดงความบริสุทธ์ิใจ ไม่ไดมี้เจตนาในการ
ใหร้้าย หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น หรือต่อบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน
และบนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส รวมทั้งด าเนินการจดัเก็บ
ขอ้มูลการร้องเรียนเป็นความลบั และบริษทัฯ จะให้ความคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้ร้องเรียน
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เช่นไม่มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท่ีท างาน พกังาน 
ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้ง หรือการกระท าอ่ืนใดท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผูร้้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแส
ดงักล่าว 
 
หมวดที ่4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทฯ มีช่องทางติดต่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ โดยบริษทัฯ มี
นโยบายท่ีจะให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลาและเท่าเทียมกนัแก่นกัลงทุน 
และผูท่ี้เก่ียวข้องทราบ ทั้งในส่วนของข่าวสาร ข้อมูลบริษัทฯ รายงานทางการเงิน ข้อมูลท่ีน าเสนอแก่
นกัวเิคราะห์และนกัลงทุน และขอ้มูลส าคญัอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะ
มีช่องทางการติดต่อกบันกัลงทุนและช่องทางในการเปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางต่างๆ ดงัน้ี  

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

- การรายงานขอ้มูลค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร: เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (Annual Report แบบ 56-2) และในเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ (www.atp30.com) 

- กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย หรือโอน
หลกัทรัพยต่์อ ก.ล.ต. มาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงนบัเป็นอีก
มาตรการส าคญัท่ีจะส่งเสริมการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในเป็นอยา่งดี โดยบริษทัฯ จะจดัส่ง
จดหมายแจง้ขอความร่วมมือในการงดซ้ือ ขาย หรือโอนหลกัทรัพยล่์วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน 
ก่อนส้ินงวดบญัชีในแต่ละไตรมาส นอกจากน้ีกรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานการ
เปล่ียนแปลงการมีส่วนไดเ้สียของตนต่อบริษทัฯ เป็นประจ าและจะปรับปรุงขอ้มูลทุกปี โดย
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แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 - 28 

 

ขอ้มูลดงักล่าวจะเก็บไวใ้ชภ้ายในบริษทัฯ เท่านั้น เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการผูบ้ริหารและบุคคล
ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

- การรายงานขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ : บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยสารสนเทศท่ี
เป็นขอ้มูลส าคญัของบริษทัฯ รวมถึงรายงานทางการเงิน และสารสนเทศอ่ืนๆ ตามเกณฑท่ี์ ตลท. 
และส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น โปร่งใส ดว้ยภาษาท่ีกระชบั เขา้ใจ
ง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญั ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ และผา่นการพิจารณากลัน่กรอง
ตามขั้นตอนท่ีก าหนดเพื่อให้ผูถื้อหุน้และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั
ตามท่ีก าหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยมีการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ ผา่น
ช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 

- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต. 
- แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (Annual Report แบบ 56-2) 
- เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.atp30.com) 
- ส่ือสาธารณะต่างๆ ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และโทรทศัน์  
- การใหข้อ้มูลต่อผูถื้อหุ้น นกัวเิคราะห์ และนกัลงทุน ท่ีมาเยีย่มชมกิจการ และพบปะกบัผูบ้ริหาร 
- การจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผา่นทางไปรษณีย ์
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงินแสดง

ควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี และมีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากขอ้มูล
ภายใน โดยก าหนดใหพ้นกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ตอ้งไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วน
ตนหรือบุคคลอ่ืน และรักษาขอ้มูลภายใน และเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อนัน าไปสู่การ
แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง หรือครอบครัว หรือพวกพอ้งในทางมิชอบ เช่น ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น 
ความลบัทางการคา้ หรือกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ เป็นตน้ พนกังานท่ีเปิดเผยขอ้มูลและข่าวสารท่ีส าคญัของ
บริษทัฯ ออกสู่บุคคลภายนอกโดยมิไดรั้บความเห็นชอบจาก ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ จะไดรั้บพิจารณามาตรการทางวนิยัตามระเบียบของบริษทัฯ และอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายอีกดว้ย 

นกัลงทุนสัมพนัธ์ : บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัอยา่งสูงต่อการบริหารความสัมพนัธ์กบันกัลงทุน ซ่ึงจะ
มุ่งเนน้การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท ความถูกตอ้ง ความเพียงพอ เช่ือถือ
ได ้และทนัเวลา เพื่อให้นกัลงทุน นกัวเิคราะห์ และผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บสารสนเทศอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง 
ครบถว้น โปร่งใส และเท่าเทียมกนั เพื่อส่งเสริมใหช่้องทางในการส่ือสารกบันกัลงทุนนกัวเิคราะห์และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเปิดโอกาสใหน้กัลงทุนไดซ้กัถาม ตลอดจนรับทราบขอ้มูล
สารสนเทศของบริษทัฯ ผา่นหลากหลายช่องทาง มีการจดัการใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ย และนกัลงทุนเขา้เยีย่มชม
กิจการ และพบปะผูบ้ริหารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินธุรกิจของ บริษทัฯ ตลอดจนการ

http://www.atp30.com/


แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 - 29 

 

ส่งเสริมความรู้ให้แก่นกัลงทุนในงานท่ี ตลท.ซ่ึงผูท่ี้สนใจหรือนกัลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลมายงัฝ่ายนกั
ลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ โดยติดต่อผา่น 4 ช่องทาง ดงัน้ี 
ท่ีอยู ่: บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 

 เลขท่ี 700/199 หมู่ท่ี 1 ต. บา้นเก่า อ. พานทอง จ. ชลบุรี 20160 

อีเมลล ์: www.atp30.com 

โทรศพัท ์: 038-468-788, 038-468-789 

โทรสาร : 038-468-788 

หมวดที ่5 : ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)  
 คณะกรรมการบริษทัมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษทั ตลอดจนก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการและความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 3 ท่าน กรรมการท่ี
ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจ านวน 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 3 
ท่าน ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจท่ีดีในการของกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 
 
องค์ประกอบและคุณลกัษณะของกรรมการ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทัตอ้งมีจ านวนสัดส่วนของกรรมการท่ีเป็นอิสระเพียงพอ ท่ีจะ
สามารถตรวจสอบถ่วงดุลการท างานของคณะกรรมการบริษัทและการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ทั้งน้ี 
กรรมการบริษทัตอ้งมีความหลากหลายของทกัษะประกอบดว้ย ทกัษะทางดา้นบญัชีการเงิน ดา้นธุรกิจ ดา้น
การจดัการ ดา้นการตลาด ดา้นกลยทุธ์ ดา้นการบริหารความเส่ียง ดา้นกฎหมาย และดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
ซ่ึงคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ 3 คน ซ่ึง ปัจจุบนัจ านวนกรรมการอิสระของบริษทัมีจ านวนครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
วธีิสรรหากรรมการ 

การคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ กระท า
โดยบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาด



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 - 30 

 

หลกัทรัพย ์และตามคุณสมบติัท่ีบริษทัก าหนด โดยฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจะเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม
ตามกฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ความรู้ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์
ต่อบริษทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณา เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบแลว้ บริษทั
จะเสนอรายช่ือบุคคลดงักล่าวเพื่อขออนุมติัเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยขอมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้ง
คดัเลือกกรรมการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองแทนต าแหน่ง
กรรมการเฉพาะเร่ืองท่ีว่างลงหลังการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี และน าเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งต่อไป 
 
การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดป้ระกาศก าหนดตารางประชุมล่วงหนา้ 1 ปี ให้กรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 
โดยการประชุมวาระปกติอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง ทั้งน้ีอาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น 
โดยมีการก าหนดวาระไวล่้วงหน้าและมีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชดัเจน อาทิ เร่ืองเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั เพื่อ
พิจารณา 
 ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดให้คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกนัอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยตอ้งมี
กรรมการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงจึงจะครบองคป์ระชุม และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จ าเป็นตามแนวปฏิบติัปกติ บริษทัจะจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั 3 เดือนต่อคร้ัง และมีการจดัส่งหนงัสือ
เชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้อย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ใน
กรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อให้กรรมการมีเวลาท่ีจะศึกษาพิจารณาและตดัสินใจอย่างถูกตอ้งในเร่ืองต่างๆ อย่าง
พอเพียงและสามารถจดัเวลาเขา้ร่วมประชุมได ้และเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั ซ่ึงในการประชุม
ทุกคราว จะมีการก าหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการทุกคนสามารถ
อภิปราย และแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเปิดเผย และมีการจดบนัทึกการประชุมคณะกรรมการบริษทั ผลการ
ประชุม และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งมีความชดัเจนเพื่อใชอ้า้งอิง 
 ทั้งน้ี เพื่อส่งเสริมให้การท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั หลกัเกณฑ์และรูปแบบขอ้มูลในเอกสารท่ี
จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัให้มีความครบถว้น เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนให้การประชุม
คณะกรรมการบริษทัด าเนินไปอยา่งราบร่ืน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตก้ฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด  

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่าง
สม ่าเสมอโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดในรอบปี โดยมีการ
เปิดเผยจ านวนคร้ังของการประชุมและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคน
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษทัฯ (แบบ 56-2) 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ ประชุมระหวา่งกนัเองไดต้ามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ี
อยูใ่นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม 

คณะกรรมการไดมี้การก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้ตลอดปี เพื่อให้กรรมการ
สามารถจดัสรรเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงในปี 2560 สามารถสรุปการประชุมคณะกรรมการได ้ดงัน้ี 

การประชุม 
จ านวนการจัดการ

ประชุม (คร้ัง) 

จ านวนกรรมการเข้า

ร่วมการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 7/7 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 4 3/3 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4 3/3 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 3/3 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 

บริษทัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้กรรมการแต่ละ
ท่านประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบติังานใน
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัว่าไดด้ าเนินการตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 
เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีก าหนดไว้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลการก ากบัดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานในปี 2560 คณะกรรมการเห็นชอบให้ใชแ้บบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการ ท่ีเสนอแนะโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้ครอบคลุมและ
สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการทุกดา้น ดงัน้ี 
1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ และรายบุคคล 
1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
2) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการ 
3) การประชุมคณะกรรมการ 
4) การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6) การพฒันาตนเองของคณะกรรมการ 
7) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
8) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการ 
9) การประชุมของคณะกรรมการ 
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ผลการประเมิน: การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั คะแนนเฉล่ีย 94.41% คะแนน ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบั 
“ดีเยีย่ม”  
สรุปผลประเมิน: กรรมการมีคุณสมบติัและปฏิบติัหนา้ท่ีรับผิดชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดีของ
กรรมการ โดยมีขอ้เสนอแนะใหป้รับปรุง ดงัน้ี 
- เม่ือมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุปเพื่อให้

กรรมการเขา้ใจธุรกิจและการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ 
- คณะกรรมการไดใ้ห้ความส าคญัอยา่งเพียงพอในการประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงท่ี

ด าเนินการให้ฝ่ายจัดการ 
 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 
2.1      แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1) การท าหน้าท่ีโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดมี้การปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
2) การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงินอย่าง

ถูกตอ้งและเพียงพออยา่งเหมาะสม 
ผลการประเมิน: การปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ คะแนนเฉล่ีย 97% คะแนน ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบั 
“ดีเยีย่ม”  
สรุปผลประเมิน: กรรมการมีคุณสมบติัและปฏิบติัหนา้ท่ีรับผิดชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบติัท่ี ดีของ
กรรมการ โดยมีขอ้เสนอแนะใหป้รับปรุง ดงัน้ี 

- กรรมการไดรั้บเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ มีเวลาศึกษาขอ้มูล 
2.2  แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้จดัท าประเมินผลการปฏิบติังาน โดยใช้แบบประเมินตนเองทั้ง
คณะตามแบบคู่มือประเมินคณะกรรมการบริหารความเส่ียงส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีครอบคลุมถึงโครงสร้างและคุณสมบติักรรมการ การประชุม การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง 
ผลการประเมิน: การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คะแนนเฉล่ีย 72.3% คะแนน ซ่ึงถือวา่อยู่
ในระดบั “ดี”  
สรุปผลประเมิน: กรรมการมีคุณสมบติัและปฏิบติัหนา้ท่ีรับผิดชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดีของ
กรรมการ โดยมีขอ้เสนอแนะใหป้รับปรุง ดงัน้ี 
- กรรมการไดรั้บเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ มีเวลาศึกษาขอ้มูล 
- จ านวนของคณะกรรมการมีความเหมาะสม 
- จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสม 
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รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัการให้มีการจดัท ารายงานทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงงบการเงิน
ของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี ทั้งน้ี รายงานทางการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึน
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ 
และถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัในการจดัท าและดูแลให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
การพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
 บริษทัจะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี รวมทั้งพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร
ระดบัสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลกัสูตรท่ีกรรมการบริษทัควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็น
หลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงไดแ้ก่ หลกัสูตร Directors Certification 
Program (DCP) หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลกัสูตร Audit Committee Program 
(ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทั้ งน้ี เพื่อน าความรู้และประสบการณ์มา
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาบริษทัต่อไป 
หมายเหตุ :  
- บริษทัฯ มีการส่งเสริมใหค้ณะกรรมการเขา้ร่วมการอบรมต่างๆ เช่น การอบรมดา้นบญัชีการเงิน, ธุรกิจ, การ    จดัการ, 

การตลาด, กลยทุธ์, การบริหารความเส่ียง, กฎหมาย และการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือการปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการ
เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง เหมาะสม และก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนงาน 

 
ความสัมพนัธ์กบันักลงทุน 
 คณะกรรมการให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก
ฝ่าย โดยขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะตอ้งมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ซ่ึงรวมถึงรายงานทาง
การเงินผลการด าเนินงานขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยจะเผยแพร่ขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนโดยผา่นช่องทางต่างๆ ทั้งจากการจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ส่ือ
การเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ละส านกังาน ก.ล.ต. รวมถึงเวบ็ไซดข์องบริษทั 
 ในส่วนของงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relation) บริษทัยงัไม่ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานข้ึนมาเฉพาะ แต่
ไดม้อบหมายนางสาวโชติกา วีระศิลป์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและควบคุม เป็นผูดู้แลการติดต่อส่ือสารกบันัก
ลงทุน ผูถื้อหุ้น นกัวิเคราะห์และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถติดต่อไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท์ 038-468-789 และ
อีเมมล์ www. chotiga@atp30.com ทั้งน้ีบริษทัฯ มีแผนงานท่ีจะจดัตั้งหน่วยงานดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ข้ึนมา
เป็นหน่วยงานเฉพาะดา้นเพื่อดูแล รับผดิชอบส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ในอนาคต 
การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ  

mailto:chotiga@atp30.com
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 บริษทัฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถจูง
ใจ และอยูใ่นระดบัท่ีเทียบเคียงกบับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยการพิจารณาจะเช่ือมโยงกบัผลงาน 
และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการผู ้จ ัดการ รวมทั้ งผลการด าเนินงานของบริษัทและ
ผลประโยชน์ท่ีสร้างใหก้บัผูถื้อหุ้น และเช่ือมโยงกบัระดบัความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น การก าหนด
ค่าตอบแทนดงักล่าว และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 
 
9.2      คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees) คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง (Risk Managements) และคณะผูบ้ริหาร (Management Teams) ( ตามท่ีระบุในขอ้ท่ี 8 เร่ือง
โครงสร้างการจดัการ) 

ทั้งน้ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558  เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 และท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 1/2558 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไดแ้ก่ 

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

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)   

          การตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการช้ีแนะทิศทางการด าเนินงาน ติดตามดูแลการ
ท างานของฝ่ายจดัการปฏิบติัหน้าท่ีความรู้ ความสามารถ โปร่งใส ระมดัระวงั และมีความรับผิดขอบในการ
ปฎิบติัหน้าท่ี (Accountability) ของคณะกรรมการบริษทัท่ีมีต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยเป็นอิสระจากฝ่าย
จดัการ                                                                                                                
คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 

1. มีคุณสมบติั และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พรบ.บริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้ก าหนดของ ตลท. ก.ล.ต. และขอ้บงัคบัของบริษทั 

2. เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
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3. มีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ และมีความอิสระในการตดัสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้น
โดยรวม 

4. มีความรับผิดชอบท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการของ
บริษัทได้อย่างเต็มท่ี ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ้นโดยสม ่ าเสมอ (Accountability to 
Shareholders) และตดัสินใจดว้ยความระมดัระวงั (Duty of care) รักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

5. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรม ภายใตก้รอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) 
(1) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั ความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวงัรักษา

ผลประโยชน์ของบริษทั และใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนมติ
ของผูถื้อหุน้  

(2) มีหนา้ท่ีก าหนดวิสัยทศัน์ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทั และก ากบัควบคุมดูแลให้ฝ่าย
บริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

(3) รับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสม ่าเสมอด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เป็นสาระส าคญัต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้งครบถว้นมีมาตรฐานและโปร่งใส 

(4) คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษทัท่ีตนเป็นกรรมการอยา่งแทจ้ริง 

(5) ประเมินผลการปฏิบติังานและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง 
(6) รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารโดยให้มีความตั้งใจและระมดัระวงั

ในการปฏิบติังาน 
(7) ก ากบัดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบติังาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได ้สมเหตุสมผล 
(8) ก ากบัดูแลใหมี้การด าเนินธุรกิจ และปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม  
(9) ก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารมีระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
(10) พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญัเช่นนโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่อ านาจการ

บริหารการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายก าหนด 
(11) ก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมติัในการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของ

บริษทัให้คณะหรือบุคคลตามตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยจดัท า
เป็นคู่มืออ านาจด าเนินการ และใหมี้การทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(12) ให้มีระบบบญัชีการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือไดร้วมทั้งดูแลจดัให้มีกระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 
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(13) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าสอบบญัชีประจ าปี เพื่อน าเสนอต่อผู ้
ถือหุน้ในการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง   

(14) รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบัรายงาน
ของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปีและครอบคลุมในเร่ืองส าคญัๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี
ส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(15) ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้
(16) คณะกรรมการตอ้งประเมินผลการปฏิบติัดว้ยตนเองและประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวม 

 
ทั้งน้ี ก าหนดใหก้รรมการซ่ึงมีหรืออาจมีความขดัแยง้ในส่วนไดเ้สีย หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

อ่ืนใดกบับริษทั ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
หมายเหตุ :    
1. คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัท่ีจะไปด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบริษทัอ่ืน ตอ้งรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 
2. คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนของผูบ้ริหารระดับสูง 

เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มี บริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม 
3. ในปี 2560 บริษทัฯ ไม่มีการจดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เน่ืองจากไม่มีกรรมการใหม่ มติจากท่ีประชุม

สามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาเลือกตั้ งกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งวาระกลับเข้ามาด ารง
ต าแหน่ง 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
ให้คณะกรรมการบริษทัมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามขอ้น้ี จะเลือกตั้ง
ใหเ้ขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

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

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  
องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
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(2) กรรมการตรวจสอบมีทกัษะความช านาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายกรรมการตรวจสอบ
อยา่งนอ้ย 1 คนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นการบญัชีหรือการเงิน 

(3) ให้คณะกรรมการของบริษทัเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(4) ใหผู้จ้ดัการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่ง ในกรณีท่ี
ไม่มีผูจ้ดัการหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหน่ึงท าหน้าท่ีเป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นกรรมการหรือไม่ก็
ได ้

คุณสมบติัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัเหมือนกนักบัคุณสมบติัของคณะกรรมการอิสระตามท่ีกล่าว
ขา้งตน้ และมีคุณสมบติัเพิ่มเติม ดงัน้ี 
1. ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 
2. มีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ 
3. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั 

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งน้ี ต้องมี

กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees) 
(1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มัน่ใจว่า มีความถูกตอ้งและเช่ือถือได้ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล

อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงาน
ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี 

(2) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit)  ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง  โยกยา้ย  เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะ
ใหมี้การสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นวา่จ าเป็นและเป็นส่ิงส าคญั พร้อมทั้งน าขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการปรับปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญัและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบริษทั โดย
สอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 
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(3) สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ หรือขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(4) พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชี รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุม
กบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(5) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทั ตามวธีิการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป  
(6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในเร่ืองดงักล่าวให้
มีความถูกตอ้งและครบถว้น ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทั 

(7) สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(8) รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 4 

คร้ัง 
(9) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ  
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี  
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ  านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎ

บตัร (Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
(10) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 
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(11) ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจดัการผูบ้ริหาร 
หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น เขา้ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้ง
หรือจ าเป็น 

(12) ใหมี้อ านาจวา่จา้งท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษทัมาให้ความเห็นหรือให้ค  าปรึกษา
ในกรณีจ าเป็น 

(13) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ
ประเมินพร้อมทั้ งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกปี 

(14) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
(15)  ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  
   บริษทัฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ละคณะไวอ้ย่างชดัเจน โดยเฉพาะ

คณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ ส่งผลใหค้ณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการไม่มีอ านาจ
เบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลอ านาจในมติท่ีส าคญั ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งกรรมการบริษทัฯ ท่ีจะไม่สามารถอนุมติัรายการใดๆ ท่ีตนเองหรือ
บุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของตนเองมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการนั้น 

  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยปัจจุบนับริษทัได้แต่งตั้งบริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล 
ออดิท จ ากดั ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกเป็นผูป้ระเมินระบบควบคุมภายในของบริษทั รวมถึงท าหนา้ท่ีให้
ค  าปรึกษา ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง การก ากบัดูแล
กิจการ และต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ังและจดัท าแผนการ
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
(1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้ 

จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระดงักล่าว
ขา้งตน้กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(ก) ตาย 
(ข)  ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรน้ีหรือตามหลักเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ง) พน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
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คณะกรรมการอสิระ  
คุณสมบติัคณะกรรมการอิสระ 
- ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ ทั้งน้ี นบัรวมการถือ

หุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน

ประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ 2 ปี  

- ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ี
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 
หรือบริษทัยอ่ย 

- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ านาจควบคุม
ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 
ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมี
นัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้น เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน  

- ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของ
บริษทั ฯ 

- ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของ
บริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
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- ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทั  

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committees)  
องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเส่ียง 
(1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทัอยา่งน้อยจ านวน 1 ท่าน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
อยา่งนอ้ย 1 ท่านตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

(2) เป็นผูมี้ความเขา้ใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ เพื่อก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความ
เส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก ากบัดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง 
เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัอยา่งเหมาะสม 

(3) ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดย
อาจเป็นหวัหนา้สายงานสนบัสนุนธุรกิจ หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร ซ่ึง
บุคคลดงักล่าวต้องสนับสนุนและคอยช่วยเหลือการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ตลอดจนการจดัเตรียมวาระการประชุม และบนัทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
(1) ก าหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
(2) ก ากบัดูแลและสนบัสนุนให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงองค์กร สอดคลอ้งกบักลยุทธ์

และเป้าหมายทางธุรกิจรวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
(3) พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์ร และใหข้อ้คิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้ง

แนวทางการก าหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพฒันาระบบการจดัการบริหารความเส่ียง
องคก์รใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

(4) รายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์รใหค้ณะกรรมการรับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจยั หรือเหตุการณ์
ส าคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษทั อยา่งมีนยัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบและ
พิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

(5) ประชุมคณะกรรมการฯ อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 
(6) ปฎิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซ่ึงเม่ือพน้จากต าแหน่งตามวาระ
แลว้ อาจไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งไดอี้ก 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 - 42 

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : 

NRC) 

คุณสมบติัของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ มีความรู้ความเขา้ใจถึงคุณสมบติั หนา้ท่ี และความ

รับผดิชอบ รวมถึงมีความรู้ดา้นบรรษทัภิบาล 

2. ตอ้งเป็นกรรมการบริษทัท่ีมีความเป็นกลาง และมีความเป็นอิสระตามหลกัการก ากบัและดูแลกิจการท่ีดี 

3. สามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั และ
ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 คน โดยกรรมการมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

2. กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั และจดัการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

การสรรหา 

- ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย โดยพิจารณา
ความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบติัของ
กรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  

- พิจารณาสรรหา คดัเลือกและเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทัท่ีครบวาระ 
และ/หรือ มีต าแหน่งวา่งลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม 

- ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
- ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัทราบเพื่อพิจารณาอนุมติั 

การก าหนดค่าตอบแทน 

- จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุด
ยอ่ย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
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- ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทั
เป็นรายบุคคล โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัใหพ้ิจารณาความเหมาะสมกบั
ภาระหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยกนั และประโยชน์
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติั 

- รายงานนโยบาย หลกัการและเหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และ
รายงานประจ าปี ของบริษทัฯ 

- ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
- โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารงสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการบริษทั (คราวละ 3 
ปี) 

2. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อาจไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้กตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 

3. นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งตามขอ้ 1 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพน้ต าแหน่งเม่ือ 
- ลาออก 
- คณะกรรมการบริษทัมีมติให้พน้จากต าแหน่ง 

4. คณะกรรมการบริษทั มีอ านาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพิ่มเติมเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินการตามวตัถุประสงคห์รือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ท่ีพน้จากต าแหน่งตามขอ้ 1 หรือ 3 ได ้โดยบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ทดแทนตามขอ้ 3 จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงตนแทนเท่านั้น 

 

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)  

องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการบริหาร 
(1) ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษทั 
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(2) ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารงาน หรือพนกังานในระดบับริหาร รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 
คน ร่วมกนัเป็นคณะกรรมการบริหาร  

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร  
(1) ท าหน้าท่ีควบคุมการบริหารงานของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไว้

และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัทั้งน้ีในการด าเนินการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารตอ้งมีคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการบริหารส่วนการลงมติของ
คณะกรรมการบริหารตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากจากท่ีประชุมและคะแนนเสียงดงักล่าวท่ีนบัได้
อยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 

(2) พิจารณางบประมาณประจ าปี และขั้นตอนในการใชจ่้ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
และควบคุมดูแลการใชจ่้ายตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

(3) พิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัใหเ้หมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษทั 
(4) พิจารณาอนุมติัการลงทุนและก าหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอ านาจในคู่มืออ านาจด าเนินการ 
(5) พิจารณาการท าสัญญาต่างๆ ท่ีมีผลผกูพนับริษทัตามอ านาจในคู่มืออ านาจด าเนินการ 
(6) รับผิดชอบให้มีข้อมูลท่ีส าคัญต่างๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ    

คณะกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้น รวมถึงจดัท ารายงานทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีดี
และโปร่งใส 

(7) พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัและเสนอจ่ายปันผลประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
การด าเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้มี ขั้นตอนให้
ผูป้ฏิบติังานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระท าท่ีผิดปกติ หรือการกระท าผิดกฎหมายต่อคณะ
กรรมการบริหารอย่างทนัท่วงที และในกรณีท่ีเหตุการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญั  จะตอ้ง
รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ เพื่อพิจารณาแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัสมควร 

(8) ด าเนินการใดๆเพื่อสนับสนุนการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ หรือตามความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทั หรือตามท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั               

(9) การเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารในเร่ืองใดๆ ซ่ึงไดรั้บการลงมติ และ/หรือ อนุมติัจากท่ี 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังถดัไป 

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวขา้งตน้นั้น จะ
ไม่รวมถึงอ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมติัรายการใดท่ีตน หรือผูรั้บมอบอ านาจช่วง หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือ
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้กบับริษทั ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ี
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ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าว ตามท่ี
ขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งตามการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงเม่ือพน้

จากต าแหน่งตามวาระแลว้ อาจไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งไดอี้ก 
การสรรหากรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการแต่งตั้งมาจากการเสนอช่ือของคณะกรรมการบริษทั โดยคดัเลือกจากบุคคลท่ีมีรายช่ือ
เป็นคณะกรรมการบริหารอยูใ่นขณะท่ีท าการคดัเลือก และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติัแต่งตั้ง 
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ (Managing Directors) 
(1) ควบคุมการด าเนินกิจการ วางแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงานและบริหารงานประจ าวนัของบริษทั 
(2) ตดัสินในเร่ืองท่ีส าคญัของบริษทัก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค ์แนวทาง นโยบายของบริษทัรวมถึงการ

ควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ 
(3) เป็นผูมี้อ  านาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารค าสั่ง 

หนงัสือแจง้ใดๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 
(4) มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกยา้ยบุคคลตามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และ

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และใหมี้อ านาจปลดออก ใหอ้อกตามความเหมาะสมของพนกังานระดบัต่างๆ 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 

(5) มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขทางการคา้เพื่อประโยชน์ของบริษทั 
(6) พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ

กรรมการบริษทั 
(7) ด าเนินการใดๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการบริหาร 

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการดงักล่าวขา้งตน้นั้น จะไม่
รวมถึงอ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมติัรายการใดท่ีตน หรือผูรั้บมอบอ านาจช่วง หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือ
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้กบับริษทั ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าว ตามท่ี
ขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
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สรุปตารางอ านาจอนุมัติทัว่ไป 
ต าแหน่ง / รายละเอียดการปฎบิัติงาน 

 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

บริหาร 
กรรมการ
ผู้จัดการ 

1. การจดัท างบประมาณการลงทุน 

ประจ าปี  

อนุมติัโดย 

คณะกรรมการบริษทั 

- - 

2. การอนุมติัเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย

การลงทุนประจ าปีท่ีอยูน่อกเหนือ

งบประมาณ 

วงเงินเกิน 10 ลา้น

บาท ต่อโครงการ 

วงเงินไม่เกิน 10  

ลา้นบาท ต่อ

โครงการ 

- 

3. การลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภท

ท่ีดินและอาคาร 

เกินกวา่  

10 ลา้นบาท 

ไม่เกิน 

10 ลา้นบาท 

- 

4. การอนุมติัการก่อหน้ีหรือการกูย้มืเงินท่ี

ผกูพนัต่อบริษทั 

อนุมติัโดย 

คณะกรรมการบริษทั 

- - 

5. การขอใชง้บประมาณรายจ่ายการลงทุน

ตามงบประมาณประจ าปีไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการบริษทั 

- เกิน 

5 ลา้นบาท 

ไม่เกิน 

4 ลา้นบาท 

 
9.4     การก ากบัดูการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ยงัไม่มีการลงทุนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม จึงยงัไม่มีกลไกใน
การก ากบัดูแลการด าเนินงานและการก าหนดนโยบายดงักล่าว อย่างไรก็ตามหากอนาคตบริษทัมีบริษทัย่อย
และบริษทัร่วม จะน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั 
 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 (คร้ังแรกหลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 มี
มติก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัในการน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช้ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทั ดงัน้ี   

(1) กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทั ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
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ก. ตอ้งรักษาความลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในของบริษทั 
ข. ตอ้งไม่น าความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์

แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะ
ไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

ค. ตอ้งไม่ท าการซ้ือขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพยข์องบริษทั โดยใช้ความลบั และ/หรือ
ขอ้มูลภายในบริษทั และ/หรือเขา้ท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลบั และ/หรือขอ้มูลภายใน
ของบริษทั  อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  

ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน
ของบริษทัควรหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบ
การเงินต่อสาธารณชน และ 24 ชั่วโมงหลังจากเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญต่อ
สาธารณชน โดยขอ้ก าหนดดงักล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และลูกจา้งของบริษทัดว้ย หากผูใ้ดฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวจะถือวา่ไดก้ระท าผดิร้ายแรง 

(2) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั รวมถึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลง
การถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามมาตรา 59 

(3) บริษทัฯ ได้มีการประกาศ “ระเบียบขอ้บงัคบัในการน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช้” ให้
ผูบ้ริหารและพนกังานรับทราบโดยทัว่กนั 
 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
9.6.1   ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 
ส าหรับงบการเงินปี 2560 ของบริษทัไดต้รวจสอบและแสดงความคิดเห็น โดยนางสาวกรองแกว้     

ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5874 จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั และจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของบริษทัในงวดบญัชีปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เป็น
จ านวนเงินรวมปีละ 750,000  บาท 1,050,000  บาทและ1,260,000 ตามล าดบั 
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ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 
                                                                                                                                                     (หน่วย : บาท) 

ค่าสอบบัญชี ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 450,000 750,000 750,000 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  300,000 300,000 510,000 

ค่าบริการอ่ืนๆ - - - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 750,000 1,050,000 1,260,000 

หมายเหตุ : ปี 2561 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ประกอบดว้ยค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและ
ค่าสอบทานรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

 
9.6.2   ค่าบริการอ่ืน (Non Audit Fee) 

-  ในปี 2560 บริษทัไม่มีการจ่ายค่าบริการอ่ืนๆ  
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10.    ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

10.1    นโยบายและภาพรวมความรับผดิชอบต่อสังคม 

นอกจากการด าเนินงานเพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจแลว้ บริษทัให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจ
ภายใตก้รอบความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อความเติบโตอย่างย ัง่ยืนเป็นองค์กรท่ีมี
จริยธรรมและธรรมาภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้แนวปฏิบติัด้านการบริหารความ
รับผดิชอบต่อสังคมเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางการพฒันาของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อน าองคค์วามรู้
นั้นมาเป็นแนวทางการปฏิบติัและบริหารจดัการองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป แนวทางปฏิบติัด้านความ
รับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ เป็นการปฏิบติัเพื่อสอดคลอ้งกบั วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และนโยบายของบริษทัฯ 
โดยการด าเนินงานภายใตน้โยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 
10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

บริษทัฯ ก าหนดแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
10.2.1 กระบวนการจัดท ารายงาน 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ี  โดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณา
วา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่
วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

10.2.2 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
1. บริษัท มุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และด าเนินงานธุรกิจอย่างมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ท าความดีต่อบุคคล กลุ่มชนชน 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีการ
ควบคุมท่ีดี  

2. ไม่ใหผ้ลประโยชน์ส่ิงใดแก่ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหไ้ดม้าซ่ึงงานหรือผลประโยชน์
อ่ืนใด 

3. ดา้นการปฏิบติัต่อลูกคา้ บริษทั จะปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์
ใดๆ ท่ีไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใดไม่ได้  รีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ
ล่วงหนา้เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

4. ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ชุมชุม หรือสังคมโดยรอบบริษทั ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางอากาศ 
มลภาวะทางเสียง รวมทั้งความสะอาด  

5. ปฏิบติัตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภยั ของผูโ้ดยสารรวมทั้งผูร่้วมใชถ้นนทุกราย 
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6. ดา้นการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ บริษทั จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบกติกาของ
การแข่งขนัท่ีดี และไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวธีิท่ีไม่สุจริต 

10.2.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัฯ มีนโยบายต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่อยา่งส้ินเชิง (Zero-Tolerance Policy) และ

ถือปฏิบติัตามกฎหมาย ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย 
บริษทัฯ จะไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ ทั้งทางตรงและทางออ้ม และมุ่งมัน่ท่ีจะ
น าระบบท่ีมีประสิทธิผล มาใชใ้นการต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคนของบริษทัฯ ตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ การให้และรับสินบนแก่เจา้หนา้ท่ีของ
รัฐและเอกชน 
แนวปฏิบติั : บุคลากรทุกระดบัของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางท่ีไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี 

1) ปฏิบติัตามนโยบายการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้ง
กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกับการทุจริต คอร์รัปชัน ในทุก
รูปแบบ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2) ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาวา่เป็นการทุจริต คอร์รัปชนั การให้หรือรับสินบน แก่ผูท่ี้มี
ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัฯ ในเร่ืองท่ีตนมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยออ้ม เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์แก่องคก์ร ตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3) ผูท่ี้กระท าการทุจริต คอร์รัปชัน ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล ส าหรับพนกังาน ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยัท่ีก าหนดไว ้รวมถึงอาจ
ไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผดิกฎหมายดว้ย 

4) บริษทัฯ มีแนวทางในการติดตามประเมินผลและการสอบทานมาตรการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกิจ 
- การให้ หรือรับของขวญั ของก านลั การเล้ียงรับรอง และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เป็นไปตาม

แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึง
นโยบายการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต การใหห้รือรับสินบน 

- การใหเ้งินบริจาคเพื่อการกุศล จะตอ้งกระท าในนามบริษทัฯ แก่องคก์รใดๆ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม โดยตอ้งเป็นองค์กรท่ีเช่ือถือได ้มีใบรับรอง และตอ้งด าเนินการดว้ยความ
โปร่งใส ผา่นขั้นตอนตามระเบียบของบริษทัฯ ท่ีก าหนดไว ้และถูกตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนมี
การติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจวา่เงินบริจาคไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการติด
สินบน 

- การใหเ้งินสนบัสนุน ไม่วา่จะเป็นเงิน วตัถุหรือทรัพยสิ์น แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ตอ้งมีการ
ระบุช่ือบริษทัฯ โดยการใหก้ารสนบัสนุนนั้นตอ้งมีวตัถุประสงค ์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลกัษณ์ท่ี
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ดีของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตาม
ระเบียบของบริษทัฯ ท่ีก าหนดไว ้และถูกตอ้งตามกฎหมาย 

- ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซ้ือ จดัจา้งกบัภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกบั
ภาครัฐหรือเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซ่ือสัตย์ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- บริษทัฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
ตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักท่ีจะไม่ด าเนินการ หรือด าเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการน า
ทรัพยากรใดๆ ของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อนัจะท าให้บริษทัฯ 
สูญเสียความเป็นกลางหรือไดรั้บความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งและการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเมือง 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1) บริษัท เอทีพี30 จ  ากัด (มหาชน) จะสนับสนุนส่งเสริมและให้ความรู้กับบุคลากรทุกระดับเห็น
ความส าคญัและมีจิตส านึกในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งจดัให้มีการควบคุมภายในเพื่อ
ป้องกนัการทุจริต คอร์รัปชนั การใหห้รือรับสินบน ในทุกรูปแบบ  

2) แนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัน้ี ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล 
ตั้งแต่การสรรหาหรือการคดัเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบติังานและการให้ผลตอบแทนแก่พนกังาน โดยก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั มีหนา้ท่ีส่ือสาร
ท าความเขา้ใจกบัพนักงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อน าไปใช้ปฏิบติัในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความ
รับผดิชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัน้ี 

3) บริษทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังาน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีแจง้เบาะแสหรือหลกัฐานเร่ือง
การ ทุจริต คอร์รัปชนั ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ รวมถึงพนกังานท่ีปฏิเสธ ต่อการกระท า โดยใชม้าตรการ
คุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชนั ตามท่ีก าหนดไวใ้น
นโยบายการรับขอ้ร้องเรียน 

4) ผูท่ี้กระท าการทุจริต คอร์รัปชัน ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล ส าหรับพนกังาน ซ่ึงจะต้องไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยัท่ีก าหนดไว ้รวมถึงอาจ
ไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผดิกฎหมายดว้ย 
10.2.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
แนวการปฏิบติั : ผูบ้ริหารและพนกังานมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน ยึดมัน่ในหลกันิติ

ธรรม และประพฤติปฏิบติัหน้าท่ีของตนภายใตห้ลกัการการเคารพในศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย ์สิทธิ และเสรีภาพ และปฏิบติัต่อทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั 
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1) บริษทัฯ ตระหนกัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีมนุษยทุ์กคนพึงมีโดยเสมอภาค
กนัเพื่อการด ารงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรีโดยจะไม่มีบุคคลใดไดรั้บการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม หรือ
เลือกปฏิบติั ไม่วา่จะเป็นการเลือกปฏิบติัเน่ืองจากเช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ สีผิว ตน้ตระกูล ตน้ก าเนิดของชาติ
หรือสังคม ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อาย ุลกัษณะ หรือรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ภาษา ความเห็นทาง
การเมือง ทรัพยสิ์น หรือสถานะอ่ืนใด 

2) ผูบ้ริหารและพนกังานมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ รวมถึงส่งเสริมสิทธิตามระเบียบสังคมและระเบียบ
สากลในทุกๆ ท่ีท่ีบริษทัฯ หรือบริษทัในกลุ่มด าเนินธุรกิจ และเพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินธุรกิจดงักล่าว 
มิได้มีส่วนร่วมกระท า หรืองดเวน้การกระท าอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย ผูบ้ริหารและ
พนกังานจึงควรใหค้วามส าคญักบัการร่วมธุรกิจกบัลูกคา้หรือคู่คา้ท่ีเคารพหลกัการดงักล่าวดว้ย 

3) ให้ความส าคญักบัสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัของสตรี โดยให้ความส าคญัและเคารพเสรีภาพในเร่ือง สัญชาติ 
สถานภาพทางสังคม สุขภาพ การศึกษา สิทธิในการท างาน ชนชั้นทางสังคม ลกัษณะ เช้ือชาติ วิถีทาง
เพศ เป็นตน้ 

4) มุ่งมัน่และรักษาไวซ่ึ้งสภาพการท างานท่ีเป็นธรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินธุรกิจและดา้น
อ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตามสิทธิมนุษยชน อาทิ การไม่ใชแ้รงงานเด็ก หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการไม่เคารพต่อ
หลกัสิทธิมนุษยช์น หรือไม่ปฏิบติัตนอยู่บนมาตรฐานสากลเก่ียวกบัหลกัการดา้นสิทธิมนุษยช์น สิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาค 
10.2.5 การปฎบิัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อพนกังานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยไม่มีความล าเอียง สนบัสนุนในการ

สร้างศกัยภาพในความกา้วหนา้และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนกังาน
มีความเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณ ท่ีพนกังานตอ้งพึงปฏิบติั จดัสวสัดิการให้พนกังานอย่างเหมาะสมตามผล
การท างานอยา่งเป็นธรรม   

10.2.6 ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
1. บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรมในเร่ืองของสินคา้และบริการ โดยไม่เลือกปฏิบติั และไม่

เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ท่ีตนไดล่้วงรู้มาเน่ืองจากการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มูลท่ีตามปกติวิสัยจะพึง
สงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

2. บริษทัฯ จะปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่างๆ กบัลูกคา้อยา่งเป็นธรรม หากปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือ
เง่ือนไขไม่ได ้ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกนั 
10.2.7 การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดต้ระหนกัดีวา่การให้บริการดว้ยรถโดยสาร

ขนาดใหญ่จะมีการใชเ้ช้ือเพลิงและการปล่อยมลภาวะ รวมไปถึงอาจมีของเสียจากกระบวนการซ่อมบ ารุงรถ
โดยสาร อาทิ น ้ ามนัเคร่ือง อะไหล่เก่า เป็นตน้ ดงันั้นเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินการ บริษทั จึงไดด้ าเนินการบริหารจดัการดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
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1. การลดมลภาวะทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาผลาญของเคร่ืองยนต์รถโดยสาร ด้วยการเลือกใช้
เคร่ืองยนตใ์หม่ และมีการบ ารุงรักษาตามคู่มือท่ีถูกตอ้ง 

2. เลือกใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีไดม้าตรฐาน ไม่มีสารตะกัว่ ซ่ึงจะส่งผลชั้นบรรยากาศ 
3. ไม่ดดัแปลงหรือกระท าการใดๆ ต่อเคร่ืองยนต ์ท่ีไม่ไดต้ามหลกัวิศวกรรมยานยนตส่์งผลต่อการ

เผาไหมข้องเคร่ืองยนตจ์นก่อใหเ้กิดมลภาวะทางอากาศ  
4. การก าจดัของเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากการซ่อมบ ารุงรถโดยสาร ส่วนกระบวนการซ่อมบ ารุงรถยนต ์

ปัจจุบนัไดจ้ดัการให้มีการจดัเก็บโดยผูเ้ช่ียวชาญ อาทิ น ้ ามนัเคร่ือง ท่ีมีการเปล่ียนถ่าย ไดว้า่จา้ง
บุคคลภายนอกด าเนินการก าจดัอยา่งถูกวธีิเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดกบัส่ิงแวดลอ้ม  

10.2.8 การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
บริษทัฯ จะปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และรับผดิชอบ

ต่อสังคม  รวมถึงใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุน และอาสาท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม ทั้งในชุมชนใกลเ้คียงและชุมชนอ่ืนๆ 

การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม       
ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย บริษทัฯ จะสนับสนุนให้มีนวตักรรมทั้งในระดบักระบวนการท างานใน
องค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซ่ึงหมายถึงการท าส่ิงต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยงัอาจ
หมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวตักรรมคือการเปล่ียนแปลงใน
เชิงบวก เพื่อท าให้ส่ิงต่างๆ เกิดเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ก่อผลิตผลท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมสูงสุด 

 
หมายเหตุ :  
1. การใชง้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตาม “ระเบียบการใชง้านเครือข่าย     คอมพิวเตอร์อย่าง

ปลอดภยั” และพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายในการ
ควบคุมดูแลความถูกตอ้ง เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอ้งผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกตอ้ง 

2. ปฏิบติัตนให้เป็นไปตามกฎหมายเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ เช่น กฎหมายเก่ียวกบัเคร่ืองหมาย
การคา้ กฎหมายเก่ียวกบัสิทธิบตัร กฎหมายเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และส่งเสริมให้มีการอบรม
ใหค้วามรู้กบัพนกังาน 

3. การน าผลงานหรือขอ้มูลอนัเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บมาหรือท่ีจะน ามาใชก้บับริษจัะตอ้งตรวจสอบเพื่อให้
มัน่ใจวา่ ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น    
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10.3     กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (After Process) 
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม แก่ชุมชนในพื้นท่ี

ใกล้เคียง ทั้ งในรูปแบบของการสนับสนุนให้พนักงานของบริษทัฯเขา้ร่วมกิจกรรมและการอ านวยความ
สะดวกใหด้ว้ยการน ารถบสัของบริษทัฯ ใหบ้ริการรับส่งโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 

สนับสนุนพานักเรียนเข้าค่ายกจิกรรมพฒันาการเรียนการสอนระดับปฐมวยั “ลูกเสือน้อย”                            
ณ ค่ายลูกเสือกัญจนัช อ าเภอบ้านฉาง จังหวดัระยอง 

  

 
สนับสนุนรถรับส่ง ผู้ร่วมพธีิวางดอกไม้จันทน์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี เน่ืองในงานพระราชพธีิถวายพระเพลงิ

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวนัที ่26 ต.ค. 2560 
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10.4 นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปช่ัน 
บริษทัฯ มีนโยบายต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่อยา่งส้ินเชิง (Zero-Tolerance Policy) และ

ถือปฏิบติัตามกฎหมาย ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย
บริษทัจะไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ ทั้งทางตรงและทางออ้มและมุ่งมัน่ท่ีจะน า
ระบบท่ีมีประสิทธิผล มาใชใ้นการต่อตา้น การใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษทัฯ ตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่การให้/
รับสินบนแก่/จากเจา้หน้าท่ีของรัฐและเอกชน เช่น บุคลากรของบริษทัต่างๆท่ีมีธุรกรรมร่วมกบับริษทั ทั้ง
ทางตรงและทางออ้มเพื่อให้ไดม้าหรือคงไวซ่ึ้งธุรกิจหรือขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั นโยบายต่อตา้นการให้
สินบนและการคอร์รัปชั่นฉบบัน้ีได้ก าหนดเกณฑ์และแนวปฏิบติัในการต่อต้านการให้สินบนและการ
คอร์รัปชัน่ของบริษทัโดยครอบคลุม ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1) ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัในสายธุรกิจด าเนินการหรือยอมรับหรือ

ให้การสนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยครอบคลุมถึงทุก
บริษทัในสายธุรกิจสินคา้อุปโภค/บริโภค รวมถึง  ผูรั้บจา้งหรือผูรั้บจา้งช่วงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและ
ก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นน้ีอย่างสม ่าเสมอ 
ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก าหนด 
ขอ้บงัคบั ประกาศ กฎหมาย และการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

2) มาตรฐานการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น  เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจและเป็นหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษทั ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา พนกังานทุกคนทุกระดบั ผูส่้งมอบ
หรือผูรั้บเหมาช่วงท่ีจะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัเพื่อให้การด าเนินการดา้น
การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่บรรลุตามนโยบายท่ีก าหนด 

3) บริษทัฯ พฒันามาตรการการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ให้สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึง
หลกัปฏิบติัดา้นศีลธรรม โดยจดัให้มีการประเมินความเส่ียงในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือสุ่มเส่ียงต่อการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน่และน ามาจดัท าเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบติัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4) บริษทัฯ ไม่กระท าหรือสนบัสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแล รวมถึง
การควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวญัทางธุรกิจและ
สนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโนม้นา้วให้เจา้หนา้ท่ีภาครัฐหรือเอกชน
ด าเนินการท่ีไม่เหมาะสม 

5) บริษทัฯ จดัให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม สม ่าเสมอเพื่อป้องกนัไม่ให้พนกังานมีการปฏิบติัท่ีไม่
เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาดและจดัซ้ือ 

6) บริษทัฯ จดัให้ความรู้ดา้นการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่แก่คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและ     
พนักงานเพื่อส่งเสริมความซ่ือสัตย ์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบติัตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
รวมถึงส่ือใหเ้ห็นความมุ่งมัน่ของบริษทั 
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7) บริษทัฯ จดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะการเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้งแม่นย  า 
8) บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีการส่ือสารท่ีหลากหลายช่องทางเพื่อให้พนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถ

แจง้เบาะแสอนัควรสงสัยโดยมัน่ใจไดว้า่ผูแ้จง้เบาะแสไดรั้บการคุม้ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกยา้ย  
ท่ีไม่เป็นธรรมหรือกลัน่แกล้งดว้ยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุก
เบาะแสท่ีมีการแจง้เขา้มา 

 

11.     การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง    
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทานความเหมาะสมและความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มัน่ใจไดว้่า บริษทัฯ มีระบบการควบคุม
ภายในและการติดตามดูแลการด าเนินงานเหมาะสม เพียงพอ ในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางของส านกังาน ก.ล.ต. และตลท. และ
ระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนด ให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดย มีการเปิดเผยไวใ้นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษทั (แบบ 56-2)  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 
รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีเก่ียวกับระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทัท่ีเพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบติังานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ
เป็นประจ า (รายไตรมาส)  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงาน
ประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารท่ีผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปไดว้า่ 
การควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบตามแนวทางของ COSO คือ การควบคุมภายในองค์กร การ
ประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม 
รวมถึงผลการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบ ควบคุมภายในท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทคณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ แลว้ 
ซ่ึงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ  โดย
บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานทางบญัชีท่ียอมรับโดยทัว่ไปของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการมีระบบควบคุมภายใน
เร่ืองการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งน้ี ท่ีผา่นมา การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว จะอยูภ่ายใตก้ารพิจารณา
ถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นหลกั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัก าหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความระมดัระวงั
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ในการท าธุรกรรมดงักล่าว โดยการพิจารณาอนุมติัการท าธุรกรรมในอนาคต จะถูกพิจารณาจากผูท่ี้ไม่มีส่วน
ไดเ้สียในธุรกรรมดงักล่าวเท่านั้น ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัเร่ืองการก ากบัให้องคก์รเป็น
บริษทัฯ จดทะเบียนท่ีมีกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) อยา่งแทจ้ริงให้มาก
ข้ึนดว้ย 
1.       ข้อสังเกตจากการสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินของ

ผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2560 
บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ ไดมี้รายงานขอ้สังเกตและ

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัระบบควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตาม
ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช้เพื่อวตัถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในกิจการ จากการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงทางผูส้อบบญัชีไม่พบขอ้บกพร่องของควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส าคญั โดยไดร้ายงาน
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2561 รับทราบแลว้ 

 
2. ข้อสังเกตการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ของผู้ตรวจสอบภายในประจ าปี 2560 

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ง บริษทัฯ  พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั ให้ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ  ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา ซ่ึงมีนายกิตติศกัด์ิ  ชนกมาตุ เป็นผูรั้บผิดชอบ
หลกัในการปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคุณสมบติัของ บริษทั พีแอนดแ์อล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั และนายกิตติศกัด์ิ ชนกมาตุ แลว้เห็นวา่
มีความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความอิสระ มีความรู้ความสามารถใน
การตรวจสอบส่วนงานต่างๆ และมีความเขา้ใจในธุรกิจ เป็นอยา่งดี โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ผูต้รวจสอบภายในไดย้ึดแนวทางการปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรฐาน
การปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซ่ึงจดัท าโดยสมาคมผูต้รวจสอบระบบการควบคุมภายในแห่ง
ประเทศไทย 

บริษทัฯ ว่าจา้งบริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั เขา้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 
ซ่ึงด าเนินการสอบทานระบบการควบคุมภายในแต่ละระบบงานเป็นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
การสอบ
ทานคร้ังที่ 

ช่วงเวลาทีเ่ข้า
ตรวจทาน 

เร่ืองทีต่รวจสอบ 
การเสนอรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
1/2560 24-26 เม.ย. การควบคุมของระบบสารสนเทศ ดา้นการควบคุม

ทัว่ไป 
คร้ังท่ี 2/2560 

วนัท่ี 9 พ.ค. 2560 
2/2560 19-30 มิ.ย. การระบบงานวงจรรายได ้(Revenue Cycle) คร้ังท่ี 3/2560 

วนัท่ี 9 ส.ค. 2560 
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3/2560 9-20 ต.ค. การจดัการความปลอดภยัทางถนน : แนะน า
มาตรฐาน ISO 39001 ของ บมจ.เอทีพี 30 

คร้ังท่ี  4/2560 
วนัท่ี 7 พ.ย. 2560 

4/2560 13-22 ธ.ค. การบริหารสินทรัยพถ์าวร - รถรับส่งพนกังานของ 
บมจ.เอทีพี30 

คร้ังท่ี  1/2560 
วนัท่ี 19 ก.พ. 2561 

หมายเหตุ :   แผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและค่าบริการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2560 โดยมีมติอนุมติัจาก    
คณะกรรมการตรวจสอบ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 

 
ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน 
- การสอบทานคร้ังท่ี 1/2560 ทางผูต้รวจสอบภายในไดน้ าเสนอรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 2 เม่ือ

วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 โดยมีความเห็นวา่จากผลการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ ดา้นการควบคุม
ทัว่ไป ซ่ึงไดท้  าการรายงานสรุปผลการ ตรวจสอบ ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 นั้น พบวา่ บริษทัฯ ไดมี้การ
จดัท านโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภยั ดา้นสารสนเทศ และระเบียบวา่ดว้ยการใชร้ะบบสารสนเทศ
ในองคก์รอยา่งปลอดภยั ทั้งส่ือสารเพื่อใหพ้นกังานลงนามรับทราบในเอกสารการรับทราบเง่ือนไขการใช้
งานระบบสารสนเทศอยา่งครบถว้น รวมถึงมีการจดัท า แผนการ ฝึกอบรมดา้น IT และงบประมาณการ
ฝึกอบรมประจ าปี 2560 อยา่งชดัเจน ทั้งน้ีในส่วนของการปฏิบติังานตามระเบียบท่ีบริษทัฯ ก าหนดนั้น 
ยงัคงพบขอ้บกพร่องบางส่วน อาทิเช่น การบริหารจดัการทรัพยสิ์นดา้นไอที, ความมัน่คง ปลอดภยั
ทางดา้นกายภาพ สภาพแวดลอ้ม การส่ือสารขอ้มูลการเขา้ถึงขอ้มูล และความต่อเน่ืองทางธุรกิจ, การ
จดัหา การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบ เป็นตน้ 

- การสอบทานคร้ังท่ี 2/2560 ทางผูต้รวจสอบภายในไดน้ าเสนอรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 3 เม่ือ

วนัท่ี 9 สิงหาคม  2560 โดยมีความเห็นว่าจากผลการตรวจประเมินระบบงานวงจรรายได ้ซ่ึงได้ท าการ

รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ลงวนัท่ี 7  กรกฎคม 2560  นั้น พบวา่ การควบคุมภายในท่ีส าคญั  บริษทัฯ 

ไดมี้การก าหนดให้มีพร้อมทั้งส่ือสารให้พนกังานและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบอยา่งทัว่ถึง อนัไดแ้ก่ 

แนวทางปฏิบติังานท่ีชัดเจน คู่มือการปฏิบติังานท่ีส าคญั ทั้งน้ี ในส่วนของการปฏิบติังานตามระเบียบท่ี

บริษทัฯ ก าหนดนั้น ยงัคงพบขอ้บกพร่องบางส่วน อาทิเช่น มีการจดัท าขอ้มูลเท่ียววิ่งท่ีส่งให้บญัชีท าการ

วางบิลไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงบญัชีด าเนินการวางบิลเพิ่มเติมเรียบร้อยแลว้ 

- การสอบทานคร้ังท่ี 3/2560 ทางผูต้รวจสอบภายในไดน้ าเสนอรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 4 เม่ือ
วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2560 โดยมีความเห็นวา่จากผลการตรวจประเมินระบบการจดัการความปลอดภยัทาง
ถนน : แนะน ามาตรฐาน ISO 39001 ซ่ึงไดท้  าการรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ลงวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 
2560 นั้น พบวา่ การควบคุมภายในท่ีส าคญั บริษทัฯ ได้มีการก าหนดให้มีพร้อมทั้งส่ือสารให้พนกังาน
และผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบอยา่งทัว่ถึง อนัไดแ้ก่ แนวทางปฏิบติังานท่ีชดัเจน คู่มือการปฏิบติังานท่ี
ส าคญั ทั้งน้ี ในส่วนของการปฏิบติังานตามระเบียบท่ีบริษทัฯ ก าหนดนั้น ยงัคงพบขอ้บกพร่องบางส่วน 
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อาทิเช่น ไม่พบหลกัฐานการบนัทึกประวติัอบรมนกัขบั, จดัท าแผนการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์
ส าหรับ   นกัขบัไม่ครบถว้น, จ  านวนคร้ังท่ีตรวจวดัสารเสพติดและแอลกอฮอล์ ระหว่างแบบฟอร์มการ
ตรวจกบัรายงานสรุปไม่ตรงกนั, พบการตรวจประวติัอาชญากรรมไม่ครบถว้น กรณีนกัขบัรถร่วม และมี
การตรวจสอบถงัดบัเพลิงไม่สม ่าเสมอ เป็นตน้ 

- การสอบทานคร้ังท่ี 4/2560 ทางผูต้รวจสอบภายในไดน้ าเสนอรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1 เม่ือ
วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยมีความเห็นวา่จากผลการตรวจประเมินการบริหารสินทรัพยถ์าวร - รถรับส่ง
พนกังาน ซ่ึงไดท้  าการรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ลงวนัท่ี 30  มกราคม  2561 นั้น พบว่า การควบคุม
ภายในท่ีส าคัญ บริษทัฯ ได้มีการก าหนดให้มีพร้อมทั้งส่ือสารให้พนักงานและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวข้อง
รับทราบอยา่งทัว่ถึง อนัไดแ้ก่ แนวทางปฏิบติังานท่ีชดัเจน คู่มือการปฏิบติังานท่ีส าคญั ทั้งน้ี ในส่วนของ
การปฏิบติังานตามระเบียบท่ีบริษทัฯ ก าหนดนั้น ยงัคงพบขอ้บกพร่องบางส่วน อาทิเช่น การลงนาม
อนุมติัในเอกสาร "ใบขอซ้ือ" กบั “ใบสั่งซ้ือ” ไม่สอดคลอ้งกบัตารางอ านาจอนุมติัท่ีบริษทัฯ ก าหนด, การ
บนัทึกสินทรัพยภ์ายในรถในทะเบียนซ ้ าซ้อน, การโอนยา้ยสินทรัพย์ระหวา่งรถไม่มีการส่ือสารให้ส่วน
งานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ และไม่จดัท าเอกสารตามระเบียบก าหนด 

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท  

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ โดยมุ่งเนน้
ใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัความเส่ียง เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาย 
รวมทั้งการใชท้รัพยากร การดูแลรักษาทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลดความผดิพลาดและความเสียาหาบของ
บริษทัฯ และในการประชุมกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 26  กุมภาพนัธ์ 2561 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมทั้ง 3 ท่าน ท่ีร่วมประชุมไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอและ
ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอา้งอิงแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยค์ณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้
รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะการตรวจสอบ ซ่ึงมุ่งเนน้การตรวจสอบเชิง
ปฏิบติัการใหพ้ฒันามีประสิทธิภายมีประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง โดยไดมี้การติดตามการแกไ้ขตามรายงานผล
การตรวจสอบและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 คร้ัง ผูส้อบบญัชีและส านกังานตรวจสอบ
ภายในคณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายและตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทั 
มอบหมายตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีส าคญั (Audit Committee Charter) ไดแ้ก่
การสอบทานรายงานทางการเงิน การก ากบัดูแลระบบการบริหารความเส่ียง การเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การ
ก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั 
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         ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ช ้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีส านกั
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ก าหนด ประกอบการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยมีผลสรุปดงัน้ี  

สภาพแวดล้อมการควบคุม ( Control Environment ) 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึมัน่ในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 
1.1.1 การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ  
1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก 

 
 
 

 
 

  
 
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  
-หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

1.2  มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
ซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 
1.2.1  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct)ส าหรับผูบ้ริหารและพนกังานท่ี
เหมาะสม 
1.2.2  มีขอ้ก าหนดห้ามผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัปชัน่อนัท าใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อองคก์ร 

 
 
 

 
 
 

 

  
 
Code of Conduct 

1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้   1. ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 
    - วนิยัและโทษทางวนิยั 
2. รายงานประจ าปี 2560 

1.2.4  มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานลงนามรับทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษ
เป็นประจ าทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและบุคคลภายนอก
ไดรั้บทราบ 

 
 

 1. รายละเอียดการปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่ 
2. ติดประกาศบอร์ดบริษทัฯ 
3. เวปไซดบ์ริษทัฯ  

1.3  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct  
1.3.1  การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากบัดูแล
การปฏิบติั (compliance unit) 
1.3.2  การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

 
 

 
 

  
1. นโยบายการประเมินผลการ
ปฏิบติังานประจ าปี  
2. แบบประเมินผลพนกังาน  

1.3.3  การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 
- ดา้นการควบคุมภายใน โดยผูต้รวจสอบภายใน โดยบริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอ
ลออดิท จ ากดั 
- ดา้นขอ้มูลทางบญัชีและการเงิน โดยบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

  1. รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบภายใน  
2. Management Letter ผูส้อบ
บญัชี 

1.4  มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรง
และการรักษาจรรยาบรรณ 
      1.4.1  มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 
 
 

  
 

1. ข้อบัง คับ เ ก่ี ย วกับก า ร
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      1.4.2  มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และภายในเวลาอนัควร 
      1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่ง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 
 
 

 
 

ท างาน 
2. Code of conduct 
3. รายงานประจ าปี 2560 

2บริษทัควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 

2. คณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าทีก่ ากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการด าเนินการด้าน

การควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 
2.1  มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิ
อ านาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจน 

   
 
 
 
 
รายงานประจ าปี 2560  
- การจดัการและการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี: หมวดท่ี 5 
ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

2.2  คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและ
วดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

2.3  คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหบ้ริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ี
เป็นประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ ได ้

  

2.5  คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
น่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจกับบริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6  คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายใน ใน
องค์กร ซ่ึงครอบคลุมทั้ งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง 
กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 
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3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มโีครงสร้างสายการรายงาน  การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความรับผดิชอบทีเ่หมาะสม

เพือ่ให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์  ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight)ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 
3.1  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์อง
บริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการ
ควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซ่ึงท าให้เกิด
การตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการตรวจสอบ 
และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน  เป็นตน้ 

  1.โครงสร้างองคก์ร 
2.  ต า ร า ง อ า น า จ อ นุ มั ติ /
ด าเนินการท่ีบริษทัฯ ก าหนด 

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

  โครงสร้างองคก์ร 
 

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม
ระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

  ตารางอ านาจอนุมติั/ด าเนินการ
ท่ีบริษทัฯ ก าหนด 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พฒันาและการรักษาบุคลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 
4.1  บริษทัมีนโยบายและวธีิการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ และ
ความสามารถท่ีเหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติันั้นอยา่ง
สม ่าเสมอ 

  1. ระเบียบปฏิบติัเร่ือง 
“การสรรหาบุคคลกร”  
2. ระเบียบปฏิบติัเร่ือง 
“การฝึกอบรม” ระเบียบต่างๆ 
ของบริษทัฯ 

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อ
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย
รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

  1. นโยบายการประเมินผลการ
ปฏิบติังานประจ าปี  
2. แบบประเมินผลพนกังาน  
3. ระเบียบ 12 ยิ้มส าหรับ
พนกังานขบัรถ 

4.3  บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้
และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  ระเบียบปฏิบติัเร่ือง 
“การสรรหาบุคคลกร”  

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น การ
จดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring)และการฝึกอบรม 

  1. ระเบียบปฏิบติัเร่ือง 
“การฝึกอบรม” 

4.5  บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan)    
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5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมหีน้าทีแ่ละรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 
5.1  คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมีกระบวนการและส่ือสารเชิงบงัคบัให้บุคลากรทุก
คนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการ
ปฏิบติั ในกรณีท่ีจ าเป็น 

  1. ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 
- วนิยัและโทษทางวนิยั 
2. ระเบียบการปฏิบัติงานของ
แต่ละหน่วยงาน 

5.2  คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ 
และการให้รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct และ
วตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

  1. นโยบายการประเมินผลการ
ปฏิบติังานประจ าปี  
2. แบบประเมินผลพนกังาน  
3. ระเบียบ 12 ยิ้มส าหรับ
พนกังานขบัรถ 

5.3  คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ืองโดย
เน้นให้สามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบติัตามความควบคุมภายใน
ดว้ย 

  1. นโยบายการประเมินผลการ
ปฏิบติังานประจ าปี  
2. แบบประเมินผลพนกังาน  
3. ระเบียบ 12 ยิ้มส าหรับ
พนกังานขบัรถ 

5.4  คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดพิ้จารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

  รายงานประจ าปี 2560 
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การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

1. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 
6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจ
ในขณะนั้นโดยแสดงไดว้่ารายการในรายงงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น แสดงถึง
สิทธิหรือภาระผูกพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น 
ถูกตอ้ง 

  1. รายงานจากผูส้อบบญัชี 
2. รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

3. รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบภายในประจ า
ไตรมาส 

 

a. บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั เช่น 
ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

  

6.3  รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทัอยา่งแทจ้ริง   
6.4  คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบายการ
บริหารความเส่ียงให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึง
ของวฒันธรรมขององคก์ร 

  

2. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่งทั้ง

องค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 
7.1  บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร 
หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่างๆ 

  1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

2. รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบภายในประจ า
ไตรมาส 

3. รายงาน Management 
Review 

7.2  บริษทัวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก
องค์กร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   
7.4  บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์  และ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

  

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับ
ความเ ส่ียงนั้ น (acceptance)การลดความเส่ียง ( reduction)การหลีกเ ล่ียงความเ ส่ียง 
(avoidance)หรือการร่วมรับความเส่ียง(sharing) 
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3. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิทุจริต  ในการประเมนิความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ต่อองค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 
8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น 
การจดัท ารายงานทางการเงินเท็จ การท าให้สูญเสียทรัพยสิ์น การคอร์รัปชัน่ การท่ีผูบ้ริหาร
สามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน(management override of  internal controls) การ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพย ์โดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

2. รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบภายในประจ า
ไตรมาส 

3. รายงานจากผูส้อบบญัชี 
8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไป ได้
ของเป้าหมายท่ีก าหนดแลว้ รวมทั้งไดพิ้จารณาความสมเหตุสมผลของการให้ส่ิงจูงใจ หรือ
ผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยวา่ ไม่มีลกัษณะสงเสริมให้พนกังานกระท าไม่เหมาะสม
เช่น ไม่ตั้ งเป้าหมายยอดขายบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริงจนท าให้เกิดแรงจูงใจ ในการ
ตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

  รายงานคณะกรรมการบริษทั
ประจ าไตรมาส 

8.3  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิด
ทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

  รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ าไตรมาส 

8.4  บริษทัไดส่ื้อสารให้พนกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ี
ก าหนดไว ้

  1. ประกาศบริษทัฯ 
2. การประชุมประจ าเดือน

ของฝ่ายต่างๆ 
4. องค์กรสามารถระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 
9.1  บริษทัประเมินความเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

2. รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบภายในประจ า
ไตรมาส 

3. รายงานจากผูส้อบบญัชี 

9.2 บริษทัประเมินความเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

9.3  บริษทัประเมินความเปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์รท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจการ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลง นั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 
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มาตรการควบคุม (Control Activities) 

1. องค์กรมมีาตรการควบคุมทีล่ดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดบัทีย่อมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 
10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียงและลกัษณะเฉพาะของ
องค์กร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซับซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน
รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆ  

  1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

2. รายงานประจ าปี 2560 
10.2.1 บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน เก่ียวกับ
ธุรกรรมดา้นการเงินการจดัซ้ือและการบริหารทัว่ไป ตลอดจนการก าหนดขอบเขต อ านาจ
หน้าท่ี และล าดบัขั้น การอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน รัดกุม เพ่ือให้
สามารถป้องกนัการทุจริตได ้เช่น มีการก าหนดขนาดวงเงิน และอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหาร
แต่ละระดบัขั้นตอนในการอนุมติั โครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซ้ือและวิธีการคดัเลือก
ผูข้าย การบนัทึกขอ้มูล รายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ 
การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้กระบวนการส าหรับกรณีต่างๆ ดงัน้ี 
1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม และสอบ
ทานการท ารายการระหว่างกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
รวมทั้งมีความปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทัประจ า
ไตรมาส 
 

10.2.2  กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผูกพนั
บริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสญัญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้มื การค ้าประกนั บริษทั
ไดติ้ดตามใหม้ัน่ใจแลว้วา่มีการปฏิบติัเป็นไม่ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมี
ผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสม
ของสญัญา เป็นตน้ 

  1. สญัญาบริการลูกคา้ 
2. สญัญารถร่วม 

10.3  บริษทัก าหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสมเช่น การควบคุม
แบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 
ปัจจุบนัมีการบนัทึกขอ้มูลในโปรแกรม Express และ Back Office 

   

10.4  บริษทัก าหนดใหมี้การควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์รเช่นทั้งระดบักลุ่มบริษทั 
หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนกหรือกระบวนการ 

  รายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ภายในปี 2560 

10.5  บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้น ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนั
โดยเด็จขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ 
       (1)หนา้ท่ีอนุมติั 
       (2)หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ 
       (3)หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น 

  1. ระเบียบปฏิบติังาน เร่ือง 
การจดัท าบญัชี 
2. ระเบียบปฏิบติังาน เร่ือง 
การควบคุมสินทรัพยถ์าวร 
3. ตารางอ านาจอนุมติั 
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2.  องค์กรเลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพือ่ช่วยสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 
11.1  บริษัทควรก าหนดความเก่ียวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
กระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  1. รายงานของผูต้รวจสอบ
ภายในประจ าไตรมาส 

2. รายงานประจ าปี 2560 
11.2  บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม 

  รายงานประจ าปี 2560 

11.3  บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม 

  รายงานประจ าปี 2560 

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันาและการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

  รายงานประจ าปี 2560 

3. องค์กรจดัให้มกีจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงทีค่าดหวงัและขั้นตอนการปฏิบัต ิเพือ่ให้นโยบาย

ทีก่ าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัตไิด้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 
12.1  บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามให้การท าธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผ่านขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด เช่น ขอ้ง
บงัคบัของบริษทั เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเกณฑ์ของส านักงาน ฯลฯ 
เพ่ือป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษทัไปใชส่้วนตวั 

  1. Code of Conduct 
2. รายงานประจ าปี 2560 

12.2  บริษทัมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียใน
ธุรกรรมนั้น 

  1. Code of Conduct 
2. รายงานประจ าปี 2560 

12.3บริษทัมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั
เป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก 

  1. Code of Conduct 
2. รายงานประจ าปี 2560 

12.4บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมรวมทั้ง
ก าหนดแนวทางให้บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยหรือ
ร่วมนั้น ถือปฏิบติั (หากบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมไม่ตอ้งตอบขอ้น้ี) 

 
-ไม่มบีริษัทร่วม และบริษัทย่อย- 

12.5  บริษทัก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไป
ปฏิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

  ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน - 
วนิยัและโทษทางวนิยั 

12.6  นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสมโดย
บุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบติังาน 

  ระเบียบ/ขั้นตอนการ
ปฏิบติังานของส่วนงานต่างๆ 

12.7  บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ   ระเบียบ/ขั้นตอนการ
ปฏิบติังานของส่วนงานต่างๆ 
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

1. องค์กรข้อมูลทีเ่กีย่วข้องและมคุีณภาพ เพือ่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีก่ าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 
13.1  บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและภายนอก
องคก์ร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

  ระเบียบปฏิบติังานของทุก
หน่วยงาน 

13.2บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของ
ขอ้มูล 

  ตารางการก าหนดการใช้
อ านาจอนุมติั 

13.3  บริษัทด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมูลท่ีส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับใช้
ประกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให้พิจารณา 
เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่างๆ 

  หนงัสือเชิญประชุม
คณะกรรมการบริษทั และ
เอกสารประกอบประชุม 

13.4  บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด 

  หนงัสือเชิญประชุม
คณะกรรมการบริษทั และ
เอกสารประกอบประชุม 

13.5  บริษทัด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร
เพื่อให้สามารถตรวจสอบยอ้นหลังเก่ียวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้งสังเกตของ
กรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณาความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อม
เหตุผล เป็นตน้ 

  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าไตรมาส 

13.6  บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
13.6.1  มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
13.6.2  กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผูส้อบบัญชีหรือผูต้รวจสอบภายในว่ามีขอ้บกพร่องในการ
ควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้ 

 
 

 
 

 1. เลขานุการบริษทัฯเป็นผู ้
เก็บรักษาเอกสาร 

2. รายงานจากผูส้อบบญัชี 
และผูต้รวจสอบภายใน 

2. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถงึวตัถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายในทีจ่ าเป็นต่อการ

สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 
14.1  บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ
ส่ือสารท่ีเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน 

  ป้ายประกาศ หรือ E-mail 

14.2  บริษัทมีการรายงานข้อมูลท่ีส าคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ และ
คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานหรือสอบ
ทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพ่ือให้สามารถ
ติดต่อขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามขอ้มูลจากผูส้อบ
บัญชี ผูต้รวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ีคระ
กรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู ้บริหาร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นตน้ 

  E-mail 

เลขานุการบริษทัและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูติ้ดต่อ ส่ง/รับขอ้มูลต่างๆ ทั้ง
ท่ีเป็นขอ้มูลท่ีตอ้งรายงานเป็นปกติและขอ้มูลท่ีคณะกรรมการร้องขอ การติดต่อกบัผูส้อบ
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บญัชีและผูต้รวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษทั สามารถติดต่อโดยตรงหรือโดยผา่น 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

เลขานุการ    
14.3  บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้บุคคลต่าง ๆ ภายใน
บริษทัสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั( Whistle-
blower hotline)ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  เวปไซดบ์ริษทั หรือ 
info@atp30.com 

3. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 
15.1  บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลกับผู ้มีส่วนได้เ สียภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนการควบคุมภายในเช่น 
จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

  รายงานประจ าปี 2560 

15.2  บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย ภายนอก
องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (Whistle-blower 
hotline)แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  รายงานประจ าปี 2560 
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ระบบการตดิตาม  (Monitoring Activities) 

1. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน    

เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 
16.1  บริษทัจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดห้าม
ฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
เช่น ก าหนดใหแ้ต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมาย
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นตน้ 

  รายงานประจ าปี 2560 

16.2  บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวโ้ดยการ
ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 
บริษทัฯ มีการตรวจประเมินจากผูต้รวจสอบภายใน (Outsource) ตามแผนท่ีผ่านการอนุมติั
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

  1) รายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปี 2560 

16.3  ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษทั   1.  แผนการตรวจสอบภายใน  
2.  รายงานสรุปผลการตรวจ 

สอบภายในประจ าปี 2560 
16.4  ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และ
ความสามารถ 

  2) รายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปี 2560 

16.5  บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ข้ึนตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ตามโครงสร้างองคก์ร 

16.6  บริษทัส่งเสริมให้ผูต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing, IIA) 

  3) รายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปี 2560 

2. องค์กรประเมนิและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลทีรั่บผดิชอบ ซ่ึงรวมถงึผู้บริหาร

ระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 
17.1  บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพ่ือ
ติดตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนด
ไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

  รายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปี 2560 

17.2  บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
17.2.1  ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์
หรือสงสยัวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระท าท่ี
ผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
 

 
 
 
 

 1. Code of Conduct 
2. รายงานประจ าปี 2560 

17.2.2  รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้า่จะได้   1. รายงานสรุปผลการ     
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เร่ิมด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณา
ภายในระยะเวลาอนัควร 

ตรวจสอบภายใน ประจ าปี
2560 

2. รายงานการประชุมประจ า
ไตรมาส 

17.2.3  รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่อง ท่ี เ ป็นสาระส าคัญต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

  1. รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 
2560 

2. รายงานการประชุมประจ า
ไตรมาส 
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12.    รายการระหว่างกนั 

12.1    รายการระหว่างกัน 
 บริษทัฯ มีรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
โดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั หรือมีกรรมการร่วมกนั หรือมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงของผูบ้ริหาร กรรมการ และผูถื้อ
หุ้นของบริษัท เข้าเป็นกรรมการ ผู ้มีอ  านาจควบคุม และผู ้ถือหุ้นของบุคคลเก่ียวโยงดังกล่าว ทั้ ง น้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดท้ าการตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตุสมผล 
ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทน และเง่ือนไขต่างๆ ตามธุรกิจปกติทัว่ไป ซ่ึงบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ท่ีมีรายการระหวา่งกนักบับริษทัฯ ส าหรับงวดบญัชีปี 2559 และงวดบญัชีปี 2560 มีดงัน้ี 
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ล า

ดับ 

บุคคลทีอ่าจมี

ความขัดแย้ง 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

รายการ 31 Dec 16 31 Dec 17 

1 

 

นางสมหะทยั         

พานิชชีวะ 

- กรรมการบริษทั                   

 

=>ค่าเบ้ียประชุมคา้ง

จ่าย 

 

-   ยอดค่าเบ้ียประชุม

คงคา้ง 

- - 

 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยงัมีเช็คจ่ายล่วงหนา้ค่าเบ้ีย

ประชุมคา้งจ่าย กบันางสมหะทยั พานิชชีวะ จ านวน 9,500 

บาท 

2 นายววิฒัน์             

กรมดิษฐ์ 

-  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

-  รองประธาน

กรรมการ 

-   กรรมการ 

-   ท่ีปรึกษา 

-   ค่าท่ีปรึษา  

บริษทัแต่งตั้ง        

นายววิฒัน์ฯ เป็นท่ี

ปรึกษา โดยมีหนา้ท่ี

ใหค้  าปรึกษาและให้

แนวทางในการ

ด าเนินธุรกิจกบับริษทั 

-   ยอดค่าท่ีปรึกษา

ทั้งปี 

0.6 0.6 -   บริษทัฯ แต่งตั้งนายววิฒัน์ฯ เป็นท่ีปรึกษาในการด าเนิน

ธุรกิจ จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2558 

(คร้ังแรกหลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 25 มี.ค. 2558 เน่ืองจาก 

นายววิฒัน์ฯ เป็นผูเ้ช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งมายาวนาน โดยนายววิฒัน์ฯ ไดรั้บค่าตอบแทนใน

ฐานะท่ีปรึกษาเป็นรายเดือนในอตัราคงท่ี 

-   ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2558 เม่ือ

วนัท่ี 14 ธ.ค. 2558  มีมติใหป้รับเพิ่มค่าตอบแทนต าแหน่งท่ี

ปรึกษาธุรกิจจากเดิมเดือนละ 20,000 บาท (ซ่ึงไม่รวมภาษี 

ณ ท่ีจ่าย 5%) เป็น เดือนละ 50,000 บาท (ซ่ึงไม่รวมภาษี ณ 
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ท่ีจ่าย 5%) เพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี

ความรับผดิชอบท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายตวัของธุรกิจ 

ภายหลงัจากการท่ีบริษทัฯ ไดร้ะดมทุนดว้ยการเสนอขายหุน้

สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และ

เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ โดย

ค่าตอบแทนใหม่ดงักล่าว มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 2559 เป็น

ตน้ไป จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง 

-   ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 และ 2559 ยงัมีเช็คจ่ายล่วง 

หนา้ค่าท่ีปรึกษากบันายววิฒัน์ฯ จ านวน 50,000 บาท 

3 

 

บมจ. ไทยศรี

ประกนัภยั 

-  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

นายชาติชาย พานิชชีวะ 

- ค่าเบ้ียประกนัภยั

จ่าย บริษทัท า

สัญญาประกนัภยั

รถกบั บมจ. ไทยศรี

ประกนัภยั 

- ค่าเบ้ียประกนัภยั

จ่ายล่วงหนา้ 

- ยอดค่าเบ้ีย

ประกนัภยัทั้งปี 

- ยอดค่าเบ้ีย

ประกนัภยัจ่าย

ล่วงหนา้ 

-  ยอดค่าเบ้ียประกนั

คงคา้ง 

5.2 

 

2.0 

 

1.6 

5.2 

 

3.9 

 

3.4 

-    -   ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 บริษทัฯ มีรถโดยสารเพื่อให้บริการ

จ านวน 238 คนั และรถสนบัสนุนจ านวน 8 คนัโดยบริษทั

ท ากรมธรรมป์ระกนัภยัรถส าหรับบริษทัทุกคนัซ่ึงใหค้วาม

คุม้ครองต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามยัของบุคคลภายนอกและ

ผูโ้ดยสารในรถ คุม้ครองความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของ

บุคคลภายนอก และคุม้ครองความเสียหายต่อตวัรถ เพื่อ

ป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยบริษทัฯ ท า

ประกนัภยัรถกบับริษทัประกนัภยัชั้นน ารวม 4 ราย (อาคเนย ์
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   ค่าเบ้ียประกนัภยั

คา้งจ่าย 

ไทยศรีประกนัภยั  MSIG และโตเกียวมารีน) เพื่อคุม้ครอง

การเดินรถ และคุม้ครองผูโ้ดยสาร พนกังานขบัรวมถึงตวัรถ 

-    ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 บริษทัฯ ท าประกนัภยัรถกบับมจ.

ไทยศรีประกนัภยั รวม 133 กรมธรรม ์โดยบริษทัฯ ได้

เปรียบเทียบค่าเบ้ียประกนัและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งก่อน

ตดัสินใจท าประกนั ซ่ึงมีบางกรณีท่ีลูกคา้บางรายจะขอให้

บริษทัฯ ท ากรมธรรมท่ี์เพิ่มความคุม้ครอง ทั้งดา้นจ านวน

เงิน รวมถึงเง่ือนไขการคุม้ครอง ซ่ึง บมจ.ไทยศรีประกนัภยั 

ไดเ้สนอเง่ือนไขตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ และมีความ

สมเหตุสมผล 

4 บจก. กรมดิษฐ์

พาร์ค 

-   - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กลุ่มนายววิฒัน์ฯ 

- ค่าเช่าพื้นท่ี 

ค่าบริการและค่า

เช่าท่ีดิน  

 

- ยอดค่าเช่าพื้นท่ี 

ค่าบริการและค่า

เช่าท่ีดินทั้งปี 

1.1 1.2 1. บริษทัฯ เช่าพื้นท่ีอาคารชั้น 1 อาคารกรมดิษฐพ์าร์ค ใน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี กบั บจก.กรม

ดิษฐพ์าร์ค เพื่อใชเ้ป็นอาคารส านกังาน บนพื้นท่ีรวม 238 

ตารางเมตร รวมระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 พ.ค. 2560 - 30 

เม.ย. 2563 ในอตัราค่าเช่าต่อเดือน 

 ดงัน้ี ปีท่ี 1 : 18,200 บาท, ปีท่ี 2 : 20,000 บาท และปีท่ี 3 : 
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22,000 บาท 

2. สัญญาจา้งบริการดา้นสาธารณูปโภค ภายนอกพื้นท่ีเช่า

กบั บจก.กรมดิฐษพ์าร์ค ส าหรับการดูแลความเรียบร้อยดา้น

จราจร ความสะอาด ท่ีจอดรถ และสาธารณูปโภคภายใน

โครงการระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 พ.ค. 2560 – 30 เม.ย.

2563 ในอตัราค่าบริการต่อเดือนดงัน้ี  ปีท่ี 1 : 13,500 บาท, 

ปีท่ี 2 : 15,000 บาท และปีท่ี 3 : 16,500 บาท 

3. สัญญาเช่าท่ีดินบริเวณดา้นหลงัอาคารส านกังาน อาคาร

กรมดิษฐ ์เน้ือท่ีประมาณ 600 ตรว. เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีจอด

รถและโรงซ่อมบ ารุง ระยะเวลาเช่า 2 ปี 8 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ก.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563 โดยมีอตัราค่าเช่าเดือนละ 

33,000 บาท ทั้งน้ี บริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่อค่า

สาธารณูปโภคภายในพื้นท่ีเช่าดว้ยตนเอง ตามอตัราการใชท่ี้

เกิดข้ึนจริง โดยเป็นการจ่ายช าระผา่น บจก.กรมดิษฐพ์าร์ค 

ในอตัราตามก าหนดไวใ้นสัญญา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ยงัมีรายการค่าเช่าและ

ค่าบริการคา้งจ่าย จ านวน 0.148 ลา้นบาท ตามอตัราการใช้
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จริงในเดือน ธ.ค. 2560 ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระเงิน 

5 บจก. เอน็พีอาร์ 

ทรานส์ ทวัร์ 

- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

นางสาวนิชานนัทฯ์ ซ่ึง

เป็นผูบ้ริหารของบริษทั

เขา้เป็นกรรมการและผู ้

ถือหุน้ใหญ่ในบริษทัฯ 

ดงักล่าว 

- รายไดค้่าบริการ 

บริษทัจา้งบริการรถ

ร่วมจากบจ. เอ็นพี

อาร์ ทรานส์ ทวัร์ 

- รายไดค้่าบริการคา้ง

จ่าย 

 

- ยอดตน้ทุน

ค่าบริการทั้งปี 

- ยอดตน้ทุน

ค่าบริการคา้งจ่าย 

 

3.5 

 

0.9 

 

3.2 

 

0.9 

 

-     -     บริษทัฯ แต่งตั้งนางสาวนิชานนัทฯ์ เป็นผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการ การจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 

1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 ก.พ. 2559 

-      บริษทัฯ วา่จา้งรถบสัร่วมบริการ 2 คนัจาก บจก.เอน็พี

อาร์ ทรานส์ ทวัร์ เพื่อใหบ้ริการรับ-ส่งพนกังานของลูกคา้ท่ี

จดัท าสัญญามาตั้งแต่ช่วงแรกบริษทัฯ ก่อตั้ง เน่ืองจากใน

ขณะนั้นบริษทัฯ ตอ้งการกระจายความเส่ียงในการลงทุน 

เพื่อท่ีบริษทัฯ จะไดไ้ม่ตอ้งลงทุนรถบสัของตนทั้งหมดใน

การบริการ ซ่ึงรถของ บจก.เอน็พีอาร์ ทรานส์ ทวัร์ เป็นรถท่ี

วิง่กบับริษทัฯ มาตั้งแต่บริษทัฯ ก่อตั้งเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 

ทั้งน้ี การวา่จา้งรถบสัร่วมจากบจก.เอน็พีอาร์ ทรานส์ ทวัร์ 

และรถบสัร่วมบริการรายอ่ืน มีเง่ือนไขและราคาค่าบริการ

เดียวกนั กบัรถร่วมบริการรายอ่ืน 

-     ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 บริษทัฯ มีพนัธมิตรรถร่วมบริการ

กวา่ 71 รายท่ีมีรถร่วมใหบ้ริการรวมทั้งส้ิน 90 คนั แบ่งเป็น
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รถตูโ้ดยสารร่วมบริการจ านวน 80 คนั และรถบสัโดยสาร

ร่วมบริการจ านวน 10 คนั ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีนโยบายรับรถ

บสัโดยสารร่วมบริการเพิ่มในอนาคต 

6 นายอ าพล         

เตชากลู 

- นอ้งชาย นายปิยะ         

เตชากลู 

- รายไดค้่าบริการ 

บริษทัจา้งบริการรถ

ร่วมจากนายอ าพลฯ 

- ยอดตน้ทุนบริการ

ทั้งปี 

- ยอดตน้ทุนบริการ

คงคา้ง 

- 

 

- 

0.5 

 

0.1 

-     บริษทัฯ วา่จา้งรถตูร่้วมบริการ 1 คนัจากนายอ าพลฯ เพื่อ

ใหบ้ริการรับ-ส่งพนกังานของลูกคา้บางรายท่ีตอ้งการใชร้ถ

ตูโ้ดยสารในการรับ-ส่งพนกังาน ซ่ึงบริษทัฯวา่จา้งรถตูร่้วม

บริการในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจดว้ยรถ

ตูข้องบริษทัฯ เอง จะมีอตัราการท าก าไรท่ีต ่าไม่คุม้ค่าใน

การลงทุน ทั้งน้ี รถตูร่้วมบริการของนายอ าพลฯ เป็นรถตู้

ร่วมบริการท่ีวิง่กบับริษทัฯ มาตั้งแต่บริษทัฯ ก่อตั้งเร่ือยมา

จนถึงปัจจุบนั ทั้งน้ี การวา่จา้งรถร่วมจากนายอ าพลฯ และ

รถร่วมบริการรายอ่ืน มีเง่ือนไขและราคาค่าบริการเดียวกนั

กบัรถร่วมบริการรายอ่ืน 

-     ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560  บริษทัฯ มีพนัธมิตรรถร่วมบริการ

กวา่ 71 รายท่ีมีรถร่วมใหบ้ริการรวมทั้งส้ิน 90 คนั แบ่งเป็น

รถตูโ้ดยสารร่วมบริการจ านวน 80 คนั และรถบสัโดยสาร

ร่วมบริการจ านวน 10 คนั ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีนโยบายรับรถ
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บสัโดยสารร่วมบริการเพิ่มในอนาคต 

-      ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560  บริษทัฯ วา่จา้งรถตูร่้วมบริการ

จ านวน 1 คนัจากนายอ าพลฯ เพื่อใหบ้ริการรับ-ส่งพนกังาน

ของลูกคา้ โดยมีเครดิตเทอม 65 วนั โดยมียอดคา้งช าระ

จ านวน 0.129 ลา้นบาท และรายไดค้่าบริการรถร่วม จ านวน

รวมท่ีตอ้งจ่ายใหท้ั้งหมด 0.55 ลา้นบาท 

7 นายวนิยั         

พุม่พิศ 

- นายวนิยัฯ เป็น

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

- รายไดค้่าบริการ  

บริษทัจา้งบริการรถ

ร่วมจากนายวินยัฯ 

- รายไดค้่าบริการคา้ง

จ่าย 

- ยอดตน้ทุนบริการ

ทั้งปี 

 

- ยอดตน้ทุนบริการ

คงคา้ง 

1.3 

 

 

0.3 

0.7 

 

 

0.2 

-     บริษทัฯ แต่งตั้งนายวนิยัฯ  เป็นผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ

จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือ

วนัท่ี 25 ก.พ. 2559 จึงตอ้งเปิดเผยรายการระหวา่งกนัโดย

เร่ิมตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 

 -     ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560  บริษทัฯ มีพนัธมิตรรถร่วม

บริการกวา่ 71 รายท่ีมีรถร่วมใหบ้ริการรวมทั้งส้ิน 90 คนั 

แบ่งเป็นรถตูโ้ดยสารร่วมบริการจ านวน 80 คนั และรถบสั

โดยสารร่วมบริการจ านวน 10 คนั ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มี

นโยบายรับรถบสัโดยสารร่วมบริการเพิ่มในอนาคต 

-     ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 บริษทัฯ วา่จา้งรถตูร่้วมบริการ

จ านวน 1 คนัจากนายวนิยัฯ เพื่อใหบ้ริการรับ-ส่งพนกังาน
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ของลูกคา้ โดยมีเครดิตเทอม 65 วนั โดยมียอดคา้งช าระ

จ านวน 0.148 ลา้นบาท     ( ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 จ  านวน 

0.291 ลา้นบาท) และรายไดค้่าบริการรถร่วม จ านวนรวมท่ี

ตอ้งจ่ายใหท้ั้งหมด 0.71 ลา้นบาท 

8 นายธเนษฐศ์กัด์ิ   

แสนวนัดี 

- นายธเนษฐศ์กัด์ิฯ เป็น

ผูบ้ริหารของบริษทั  

- ค่าคอมมิชชัน่ 

บริษทัฯ ไดมี้จ่ายค่า

คอมมิชชัน่ใหก้บั

นายธเนษฐศ์กัด์ิ ท่ี

สามารถแนะน า

ลูกคา้รายใหม่ โดย

เขา้เง่ือนไขตาม

นโยบายการจ่าย 

ผลตอบแทนการ

ขายในปี 2560 

- ค่าคอมมิชชัน่ทั้งปี 

- ค่าคอมมิชชัน่คง

คา้ง 

- 

- 

0.2 

0.2 

-      บริษทัฯ แต่งตั้งนายธเนษฐศ์กัด์ิฯ เป็นผูจ้ดัการอาวุโส

ฝ่ายปฏิบติัการ 

-      บริษทัฯ ไดก้ าหนดโยบายการจ่ายผลตอบแทนการขาย

ในปี 2560 เพื่อขยายธุรกิจ ส าหรับผูท่ี้ด าเนินการกิจกรรม

การขายต่างดงัน้ี แนะน าลูกคา้ สร้างความตอ้งการของลูกคา้ 

และปิดการขายดงัน้ี 

1.   กรณีสัญญาใหบ้ริการรับส่งพนกังานระยะยาว 

a.   บริษทัฯ จะจ่ายตอบแทนการขายในอตัรา 0.2% ของ   

      มูลค่าสัญญาใหบ้ริการ 

b.   บริษทัฯ จะแบ่งจ่ายผลตอบแทนการขายตามระยะเวลา

ดงัน้ี (1) 50% ของผลตอบแทนการขายเม่ือด าเนินการท า
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สัญญากบัลูกคา้เรียบร้อย (2) 25% เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บ

รายไดค้่าใหบ้ริการในเดือนแรกเรียบร้อยแลว้ (3) 25% 

เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บรายไดค้่าใหบ้ริการในเดือนท่ีสอง

เรียบร้อย 

2.   กรณีใหบ้ริการรายวนั 

a.   บริษทัฯ จะจ่ายผลตอบแทนการขายในอตัรา 1% ของ

รายรับท่ีได ้

b.   บริษทัฯ จะจ่ายผลตอบแทนการขายเม่ือบริษทัฯ ไดรั้บ

รายไดเ้รียบร้อยแลว้ 

c.   การจ่ายผลตอบแทนการขายตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก

กรรมการผูจ้ดัการ 

              ทั้งน้ี นโยบายน้ีมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 

2560  และหากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายดงักล่าว 

ในบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์
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ของบริษทัฯ 

       -    ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 บริษทัฯ มียอดค่าคอมมิชชัน่

คา้งจ่าย    นายธเนษฐศกัด์ิฯ 0.23 ลา้นบาท    

9 นางสาว             

นิชานนัท ์     

รัตนเกตุ 

- นางสาวนิชานนัทฯ์ 

เป็นผูบ้ริหารของ

บริษทั 

- ค่าคอมมิชชัน่ 

บริษทัไดมี้จ่ายค่า

คอมมิชชัน่ใหก้บั

นางสาวนิชานนัฯ ท่ี

สามารถแนะน า

ลูกคา้รายใหม่ โดย

เขา้เง่ือนไขตาม

นโยบายการจ่าย 

ผลตอบแทนการ

ขายในปี 2560 

- ค่าคอมมิชชัน่ทั้งปี 

- ค่าคอมมิชชัน่คง

คา้ง 

- 

- 

0.2 

- 

 -     บริษทัฯ แต่งตั้งนางสาวนิชานนัทฯ์ เป็นผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการ (ฝ่ายปฏิบติัการ) 

-      บริษทัฯ ไดก้ าหนดโยบายการจ่ายผลตอบแทนการขาย

ในปี 2560 เพื่อขยายธุรกิจ ส าหรับผูท่ี้ด าเนินการกิจกรรม

การขายต่างดงัน้ี แนะน าลูกคา้ สร้างความตอ้งการของลูกคา้

และปิดการขายดงัน้ี                                                     

1.    กรณีสัญญาใหบ้ริการรับส่งพนกังานระยะยาว 

a.    บริษทัฯ จะจ่ายตอบแทนการขายในอตัรา 0.2%  ของ

มูลค่าสัญญาใหบ้ริการ 

b.   บริษทัฯ จะแบ่งจ่ายผลตอบแทนการขายตามระยะเวลา

ดงัน้ี (1)50% ของผลตอบแทนการขายเม่ือด าเนินการท า

สัญญากบัลูกคา้เรียบร้อย (2) 25% เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บ
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รายไดค้่าใหบ้ริการในเดือนแรกเรียบร้อยแลว้ (3) 25% 

เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บรายไดค้่าใหบ้ริการในเดือนท่ีสอง

เรียบร้อย 

2.   กรณีใหบ้ริการรายวนั 

a.   บริษทัฯ จะจ่ายผลตอบแทนการขายในอตัรา 1% ของ

รายรับท่ีได ้

b.    บริษทัฯ จะจ่ายผลตอบแทนการขายเม่ือบริษทัฯ ไดรั้บ

รายไดเ้รียบร้อยแลว้ 

c.    การจ่ายผลตอบแทนการขายตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก

กรรมการผูจ้ดัการ 

      ทั้งน้ี นโยบายน้ีมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2560 

และหากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงบริษทัฯ          

ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะประกาศเปล่ียนแปลงนโยบาย

ดงักล่าว ในบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อให้เหมาะสมกบั

สถานการณ์ของบริษทัฯ 

       -     ณ วนัท่ี 31 ธ.ค.2560 บริษทัไม่มียอดค่าคอมมิชชัน่
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คา้งจ่ายนางสาวนิชานนัท ์จากยอดค่าคอมมิชชัน่ทั้งหมด 

0.26 ลา้นบาท 
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13.     ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 

13.1 ความเห็นของผู้สอบบัญชี 
 ความเห็นของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินของบริษทั เอทีพี 30 จ  ากดั (มหาชน) ส าหรับปี 2559 และ 
ปี 2560 รายละเอียดดงัน้ี 
 
รายงานและงบการเงิน 31 ธันวาคม 2559 
การแสดงความเห็นของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระ ส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการแสดง
ความเห็นของผูส้อบ ต่องบการเงินโดยรวมแบบไม่มีเง่ือนไข 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930  
หรือนางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523  
หรือนางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 
จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

  
รายงานและงบการเงิน 31 ธันวาคม 2560 
การแสดงความเห็นของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระ ส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการแสดง
ความเห็นของผูส้อบ ต่องบการเงินโดยรวมแบบไม่มีเง่ือนไข 

 - มูลค่าคงเหลือของยานพาหนะส าหรับขนส่ง 
ความเห็นผูส้อบบญัชี ได้ท าความเขา้และประเมินกระบวนการท่ีฝ่ายบริหาร
เลือกใช้ในการพิจารณามูลค่าคงเหลือของยานพาหนะส าหรับขนส่งและ
ประเมินข้อสมมติและวิธีการท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมิน รวมถึงการเปรียบเทียบ
มูลค่าคงเหลือดงักล่าวกบัขอ้มูลตลาดภายนอก 

 - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช ้
ความเห็นผูส้อบบญัชี ไดท้  าความเขา้ใจในการจดัท าและการอนุมติัประมาณ
การก าไรทางภาษีในอนาคต โดยการตรวจสอบขอ้มูลท่ีจ าเป็นและสมมติฐาน
ทางด้านเศรษฐกิจท่ีส าคญัท่ีใช้ในการจดัท าประมาณการดังกล่าว โดยการ
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เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลทั้ งภายนอกและภายในของบริษทัฯ ตลอดจน
ทดสอบการค านวณประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคตตามขอ้มูลและขอ้
สมมติดงักล่าวขา้งตน้และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐาน
ท่ีส าคญัต่อประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต โดยเฉพาะอตัราการเติบโต
ของรายไดร้ะยะยาว 

 - การรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
ความเห็นผูส้อบบญัชี ได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความ
เข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฎิบัติตามการควบคุมท่ีบริษัทฯ 
ออกแบบไว ้นอกจากน้ี ไดท้  าการส่งหนงัสือยืนยนัยอดรายไดไ้ปยงัลูกคา้ราย
หลกัของบริษทัฯ และสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้จากการ
ใหบ้ริการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี และช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี ประกอบ
กับได้สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษัทฯ ออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี และไดท้  าการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการ
ให้บริการแบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายได้
จากการใหบ้ริการ โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป 

 - ขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ  
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีเสดงอยูใ่นรายงานนั้น) 
ความเห็นผูส้อบบญัชี ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและไม่ได้ให้
ขอ้สรุปในลกัษณะการใหค้วามเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874  
หรือนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 
หรือนางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523 
จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
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13.1.2   ตารางสรุปงบการเงิน 
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงิน (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 58 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 59 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 60 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 97.48 20.00 44.99 8.80 35.48 5.31 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 24.85 5.10 35.83 7.00 44.00 6.58 
สินคา้คงเหลือ 0.60 0.12 0.51 0.10 0.70 0.10 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอรับคืน 2.61 0.54 2.63 0.51 2.90 0.43 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 8.41 1.73 9.97 1.95 13.60 2.03 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 133.95 27.49 93.93 18.36 96.68 14.45 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 1.48 0.30 2.90 0.57 8.95 1.34 
ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 345.13 70.82 404.81 79.14 552.81 82.65 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 6.23 1.28 9.22 1.80 9.35 1.40 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.52 0.11 0.66 0.13 1.08 0.16 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 353.37 72.51 417.59 81.64 572.18 85.55 

รวมสินทรัพย์ 487.32 100.00 511.52 100.00 668.86 100.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 30.93 6.35 29.87 5.84 35.77 5.35 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
49.82 

 
10.22 

 
67.62 

 
13.22 

 
95.45 

 
14.27 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 0.96 0.20 0.88 0.17 0.67 0.10 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 81.72 16.77 98.36 19.23 131.89 19.72 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
158.58 

 
32.54 

 
150.34 

 
29.39 

 
227.27 

 
33.98 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11.29 2.32 14.00 2.74 16.84 2.52 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1.59 0.33 4.09 0.80 5.14 0.77 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1.07 0.22 1.23 0.24 1.42 0.21 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 172.53 35.40 169.66 33.17 250.67 37.48 
รวมหนีสิ้น 254.25 52.17 268.02 52.40 382.55 57.19 

ทุนจดทะเบียน 110.00 22.57 110.00 21.50 154.69 23.13 
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 110.00 22.57 110.00 21.50 123.75 18.50 
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เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ - - - - 22.49 3.36 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 107.19 22.00 107.19 20.96 107.19 16.03 
ก าไรสะสมจดัสรรแลว้ - ส ารองตาม
กฎหมาย 

 
3.83 

 
0.79 

 
5.00 

 
0.98 

 
6.40 

 
0.96 

ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12.04 2.47 21.31 4.17 26.48 3.96 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 233.07 47.83 243.50 47.60 286.31 42.81 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 487.32 100.00 511.52 100.00 668.86 100.00 

 

2. งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงิน (ตรวจสอบแล้ว) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 58 ส้ินสุด 31 ธ.ค. 59 ส้ินสุด 31 ธ.ค. 60 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 264.27 100.00 300.78 100.00 347.50 100.00 
ตน้ทุนบริการ 205.18 77.64 229.03 76.14 266.25 76.62 
ก าไรขั้นต้น 59.09 22.36 71.75 23.86 81.25 23.38 
รายไดอ่ื้น 1.70 0.64 1.80 0.60 1.14 0.33 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 60.79 23.00 73.55 24.45 82.39 23.71 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 28.35 10.73 32.73 10.88 39.64 11.41 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 
32.45 

 
12.28 

 
40.81 

 
13.57 

 
42.75 

 
12.30 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (18.78) (7.11) (15.72) (5.23) (13.66) (3.93) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13.67 5.17 25.09 8.34 29.09 8.37 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1.87) (0.71) (3.16) (1.05) (2.84) (0.82) 
ก าไรส าหรับปี 11.80 4.46 21.93 7.29 26.25 7.75 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :       
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
- 

 
- 

 
(2.27) 

 
(0.76) 

 
- 

 
- 

ผลกระทบของภาษีเงินได ้ - - 0.45 0.15 - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี - - (1.82) (0.60) - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 11.80 4.46 20.11 6.69 26.25 7.75 

ก าไรต่อหุ้นพืน้ฐาน (บาท) 0.040  0.044  0.053  
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3. งบกระแสเงินสด 

 
สรุปงบกระแสเงินสด 

งบการเงิน (ตรวจสอบแล้ว) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 58 ส้ินสุด 31 ธ.ค. 59   ส้ินสุด 31 ธ.ค. 60  

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 13.67 25.09 29.09 
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
จากกิจกรรมด าเนินงาน 

   

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 34.26 42.46 46.82 
เงินชดเชยค่าเสียหายจากสัญญาประกนัภยั (1.20) - - 
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่าย
ยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ 

 
(0.35) 

 
0.46 

 
0.12 

ตดัจ าหน่ายก าไรจากการขายและเช่ากลบั
ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 

 
(0.62) 

 
(0.62) 

 
(0.12) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 0.35 0.40 1.21 
ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 0.56 - - 
รายไดด้อกเบ้ีย (0.14) (0.21) (0.09) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 18.78 15.72 13.66 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 

65.31 83.31 90.69 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1.74) (10.98) (8.18) 
สินคา้คงเหลือ (0.11) 0.09 (0.19) 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (1.45) (1.29) (3.13) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (0.46) (0.25) (0.59) 

หน้ีสินด าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (0.44) (0.49) 5.37 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (0.26) 0.41 (0.09) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.16 0.27 0.20 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 61.00 71.09 84.07 
เงินสดรับจากเงินชดเชยค่าเสียหาย 1.20 - - 
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เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 1.09 2.61 2.63 
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน - (0.18) (0.16) 
รับดอกเบ้ีย 0.14 0.21 0.09 
จ่ายดอกเบ้ีย (18.78) (15.72) (13.66) 
จ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (2.63) (2.90) (3.40) 

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 42.02 55.11 69.58 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการลงทุน    
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพิ่มข้ึน (1.05) (1.42) (6.05) 
จ่ายช าระเจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ - (0.89) (0.30) 
ซ้ือยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ (17.51) (36.69) (15.62) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง 1.35 0.18 0.65 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมการลงทุน (17.22) (38.82) (21.32) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการจัดหาเงิน    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (19.42) - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
ลดลง 

(5.00) - - 

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 182.00 - - 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายออกหุน้เพิ่มทุน (6.01) - - 
เงินสดรับล่วงหนา้ค่าหุน้ - - 22.49 
จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (57.69) (59.10) (74.33) 
จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาว (5.04) - - 
จ่ายเงินปันผล (27.00) (9.67) (5.93) 

  เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 61.84 (68.77) (57.77) 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 86.65 (52.48) (9.51) 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นปี 10.83 97.48 44.99 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดส้ินปี 97.48 44.99 35.48 
    
ข้อมูลกระแสเงินเปิดเผยเพิม่เติม    
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด    
ยานพาหนะส าหรับขนส่งเพิ่มข้ึนจากการท าสัญญา
เช่าการเงิน 

 
67.61 

 
68.65 

 
179.09 

รายการซ้ือสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 0.89 0.30 0.83 
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1. อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 

หมายเหตุ : อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ ค  านวณจากก าไรสุทธิหกัหลงัส ารองตามกฎหมาย หารรายไดร้วม 
  

อตัราส่วนทางการเงิน ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.64 0.95 0.73 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.50 0.82 0.60 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า 0.43 0.61 0.60 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 11.13 9.97 8.72 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 32.36 36.11 41.30 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 374.66 410.03 439.80 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 0.96 0.88 0.82 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้ เท่า 8.92 9.88 10.77 
ระยะเวลาช าระหน้ีเจา้หน้ีการคา้ วนั 40.35 36.43 33.43 
Cash Cycle วนั (7.03) 0.55 8.68 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratios) 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 22.36% 23.86% 23.38% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 12.28% 13.57% 12.30% 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 129.50% 135.02% 162.75% 
อตัราก าไรสุทธิ % 4.44% 7.25% 7.53% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 7.76% 9.20% 9.91% 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratios) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 7.81% 8.17% 7.24% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร  % 9.96% 10.67% 8.76% 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.64 0.61 0.59 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 1.09 1.10 1.34 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า 3.38 4.69 6.34 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า 0.33 0.51 0.68 
อตัราการจ่ายเงินปันผล  % 89.92% 94.79% 62.96% 
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14. ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

บริษทัฯ ใหบ้ริการรถรับส่งพนกังานไม่ประจ าทาง ผา่นรูปแบบรถท่ีใหบ้ริการ 2 รูปแบบ คือรถโดยสาร

ของบริษทัฯ  และรถโดยสารร่วมบริการ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีรถโดยสารให้บริการรวมทั้งส้ิน 

328 คนั แบ่งเป็นรถโดยสารของบริษทัฯ เท่ากบั 238 คนั และรถโดยสารร่วมบริการเท่ากบั 90 คนั ทั้งน้ี บริษทั

ฯ จะให้บริการกบัลูกคา้แต่ละรายผา่นการท าสัญญาให้บริการรับส่งพนกังาน ซ่ึงระบุเส้นทางการเดินรถและ

ระบุอตัราการให้บริการในแต่ละเส้นทางอย่างชดัเจน โดยบริษทัฯ มีหนา้ท่ีจดัหารถโดยสารให้เพียงพอตาม

จ านวนผูโ้ดยสารท่ีลูกคา้ก าหนดในแต่ละเส้นทางและใหบ้ริการอยา่งเหมาะสมตามท่ีตกลงกบัลูกคา้ไว ้

ส าหรับภาพรวมการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการ

ให้บริการรถโดยสารไม่ประจ าทางเท่ากบั 264.27 ลา้นบาท เท่ากบั 300.78 ลา้นบาท และเท่ากบั 347.50 ลา้น

บาทตามล าดบั โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ีย (Compound Average Growth Rate) ส าหรับช่วง 3 ปีดงักล่าว

ประมาณร้อยละ 14.05 แบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการรถโดยสารของบริษทัฯ เท่ากบั 196.26 ล้านบาท 

231.42 ลา้นบาท และ 277.66 ลา้นบาทตามล าดบั และมีรายไดจ้ากการให้บริการรถโดยสารร่วมบริการเท่ากบั 

68.01 ล้านบาท, 69.36 ล้านบาท และ 69.84 ล้านบาทตามล าดบั โดยบริษทัฯ มีสัดส่วนรายได้จากการ

ให้บริการดว้ยรถโดยสารของบริษทัฯ ต่อรายไดจ้ากการให้บริการรวมเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอดช่วง 3 ปีท่ี

ผา่นมา ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีสัดส่วนรายไดจ้ากการให้บริการดว้ยรถโดยสารของบริษทัฯ 

เท่ากบัร้อยละ 79.90 และสัดส่วนรายไดจ้ากการให้บริการดว้ยรถโดยสารร่วมบริการ เท่ากบัร้อยละ 20.10 อีก

ทั้งบริษทัฯ จะลงทุนซ้ือยานพาหนะส าหรับขนส่งเม่ือมีความแน่นอนวา่จะไดรั้บงานจากลูกคา้เท่านั้น  

 

14.1.   การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

14.1.1 รายได้รวม 

           บริษทัฯ มีรายไดร้วมระหวา่งในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 265.97 ลา้นบาท 302.58 ลา้นบาท 

และ 348.64 ลา้นบาทตามล าดบั โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากการใหบ้ริการเท่ากบั 264.27 ลา้นบาท 300.78  

ลา้นบาท และ 347.50 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.36 ร้อยละ 99.41 และร้อยละ 99.67 ของรายไดร้วม 

ตามล าดบั และรายไดอ่ื้น อาทิ ดอกเบ้ียรับ ก าไรจากการจ าหน่ายยานพาหนะ ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอตดั

บญัชี ซ่ึงเกิดจากการท ารายการขายยานพาหนะแลว้เช่ากลบั (Sale and Leaseback) เป็นตน้ โดยรายไดอ่ื้นใน

งวดดงักล่าวเท่ากบั 1.70 ลา้นบาท 1.80 ลา้นบาท และ 1.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64 ร้อยละ 0.60 และ

ร้อยละ 0.33 ของรายไดร้วม ตามล าดบั 
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ตารางแสดงรายได้จากการให้บริการเดินรถโดยสารแยกตามประเภทในปี 2558 ถึงปี 2560 

รายได้จากการให้บริการ 2558 2559 2560 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รถโดยสารของบริษัทฯ  196.26 74.26 231.42 76.94 277.66 79.90 
1.1 รถบสั 189.74 71.80 214.40 71.28 249.51 71.80 
1.2 รถมินิบสัและรถไมโครบสั 1.77 0.67 1.60 0.53 4.52 1.30 
1.3 รถตู ้ 4.75 1.80 14.06 4.67 21.62 6.22 
1.4 รถตู ้วไีอพี - - 1.36 0.45 1.94 0.56 
1.5 รถเก๋ง วไีอพี - - - - 0.07 0.02 
2. รถโดยสารร่วมบริการ 68.01 25.74 69.36 23.06 69.84 20.10 

รวมรายได้จากการให้บริการ 264.27 100.00 300.78 100.00 347.50 100.00 

รายได้อืน่ 1.70  1.80  1.14  
 

รายได้จากการบริการ 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการระหวา่งปี 2558 ถึงปี 2560 เท่ากบั 264.27 ลา้นบาท 300.78 ลา้นบาท 

และ 347.50 ลา้นบาทตามล าดบั โดยแบ่งเป็น 

1) รายได้จากการให้บริการ ท่ีเกิดจากรถโดยสารของบริษทัฯ เท่ากบั 196.26 ลา้นบาท 231.42 ลา้น 

บาท และ 277.66 ลา้นบาทตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 74.26 ร้อยละ 76.94 และร้อยละ 79.90 

ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการรวมตามล าดบั 

2) รายได้จากการให้บริการที่เกิดจากรถร่วมบริการ เท่ากบั 68.01 ลา้นบาท 69.36 ลา้นบาท และ 

69.84 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.74 ร้อยละ  23.06 และร้อยละ 20.10 ของรายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการรวม ตามล าดบั 

จ านวนรถโดยสารของบริษทัฯ ท่ีให้บริการส าหรับลูกคา้แต่ละรายมีจ านวนตั้งแต่ 1 คนัถึง 21 คนั 

จ านวนรถสูงสุด โดยใชร้ถบสัในการให้บริการเป็นหลกั ในขณะท่ีจ านวนรถโดยสารร่วมบริการท่ีให้บริการ

ส าหรับลูกคา้แต่ละรายมีจ านวนตั้งแต่ 1 คนัถึง 16 คนั โดยใชร้ถตูใ้นการให้บริการเป็นหลกั ทั้งน้ี รูปแบบการ

ใหบ้ริการข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั โดยบริษทัฯ จะลงทุนเพิ่มจ านวนรถโดยสารของบริษทัฯ 

ก็ต่อเม่ือมีความชดัเจนท่ีจะไดรั้บงานจากลูกคา้ 

ในปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ เพิ่มข้ึนเท่ากบั 46.72 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 

15.53 จากปีก่อนหนา้ การเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการให้บริการดงักล่าวเกิดจากการขยายการให้บริการแก่กลุ่ม
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ลูกคา้เดิมท่ีเพิ่มสัดส่วนการใชบ้ริการรถโดยสารของบริษทัฯ และเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการให้บริการดงักล่าว

เกิดจากการให้บริการแก่ลูกคา้รายเดิมและลูกคา้รายใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนในปี 2560 โดยมีการเพิ่มการให้บริการคือ

ลูกคา้รายใหม่ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560 จ านวน 3 รายดว้ยจ านวนรถบสั 26 คนัและรถตู ้5 คนั ทั้งน้ีการ

รับรู้รายไดจ้ากลูกคา้ดงักล่าวเป็นการรับรู้รายไดเ้พียงบางส่วน เน่ืองจากการใหบ้ริการเกิดข้ึนระหวา่งปี 

 

14.1.2 ต้นทุนบริการและก าไรข้ันต้น 

ต้นทุนบริการ : ตน้ทุนบริการหลกัของบริษทัฯ ประกอบดว้ยค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง เงินเดือน โบนสัและ

สวสัดิการพนกังาน ค่าเส่ือมราคา ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัรถยนต์ ค่าเบ้ียประกนัภยั ตน้ทุนค่ารถร่วมบริการและ

ตน้ทุนอ่ืน โดยในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษทัฯ มีตน้ทุนบริการเท่ากบั 205.18 ลา้นบาท เท่ากบั 229 

ลา้นบาท และเท่ากบั 266.25 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.64 ร้อยละ 76.14 และร้อยละ 76.62 เม่ือเทียบกบั

รายไดจ้ากการบริการรวมตามล าดบั ทั้งน้ี การเพิ่มข้ึนของอตัราส่วนตน้ทุนบริการต่อรายไดจ้ากการบริการ 

เป็นผลมาจากการท่ีบริษัทฯ มีการน ารถโดยสารใช้แล้วไปปรับปรุงสภาพเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าท่ีได้

ด าเนินการต่อสัญญาใช้บริการระยะยาวต่อจากสัญญา ซ่ึงค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะเป็นค่าใช้จ่ายแบบเกิดข้ึนเพียง

คร้ังเดียว (One-time expense) และการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนเช้ือเพลิงจากราคาน ้ ามนัท่ีมีการปรับเพิ่มข้ึนจากงวด

เดียวกนัของปีก่อน  

 โดยสัดส่วนตน้ทุนค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงต่อรายไดจ้ากรถโดยสารของบริษทัฯ ในปี 2558 ปี 2559 และปี 

2560 เท่ากบัร้อยละ 19.02 ร้อยละ 18.15 และร้อยละ 20.13 ตามล าดบั ถึงแมบ้ริษทัฯ จะมีการควบคุมตน้ทุนค่า

น ้ ามนัเช้ือเพลิงจากประสบการณ์การด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการให้บริการรับส่งพนกังานอยา่งยาวนาน 

แต่เน่ืองจากราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงขายปลีกเฉล่ียสูงกวา่ปีก่อน 

แมว้า่บริษทัฯ จะมีการลงทุนเพิ่มปริมาณรถโดยสารอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2559 ท่ีมีจ  านวน 176 คนั เป็น

จ านวน 238 คนัในปี 2560 ก็ตาม ทั้งน้ี การเพิ่มข้ึนของตน้ทุนบริการของบริษทัฯ ยงัมาจากค่าเส่ือมราคา 

เงินเดือนและสวสัดิการพนกังาน ค่าเบ้ียประกนัภยัและตน้ทุนอ่ืน ซ่ึงเพิ่มข้ึนตามจ านวนรถโดยสารของบริษทั

ฯ เพื่อรองรับความตอ้งการใชร้ถโดยสารท่ีเพิ่มข้ึนของลูกคา้ในแต่ละปี 

ก าไรขั้นต้น : ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้รวมเท่ากบั 59.09 ลา้นบาท เท่ากบั 

71.75 ลา้นบาท และเท่ากบั 81.25 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 22.36 ร้อยละ 23.86 

และร้อยละ 23.38 ตามล าดบั โดยก าไรขั้นตน้มีการเพิ่มข้ึนในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาจากการการควบคุมค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนบริการท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  แต่อตัราก าไรขั้นตน้ลดลง เน่ืองจากบริษทัฯ มีตน้ทุนเพิ่มจากน ารถ
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โดยสารใชแ้ลว้ไปปรับปรุงสภาพเพื่อให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีไดด้ าเนินการต่อสัญญาใชบ้ริการระยะยาวต่อจาก

สัญญา ซ่ึงค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะเป็นค่าใชจ่้ายแบบเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว (One-time expense)  

ทั้งน้ี ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้จากการให้บริการรถโดยสารของบริษทัฯ 

เท่ากบั 49.96 ลา้นบาท เท่ากบั 61.59 ลา้นบาท และเท่ากบั 72.10 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้จาก

การให้บริการรถโดยสารของบริษทัฯ เท่ากบัร้อยละ 25.46 ร้อยละ 26.61 และร้อยละ 25.97 ตามล าดบั โดย

บริษทัฯ มีก าไรขั้นต้นเพิ่มข้ึนและอตัราก าไรขั้นต้นลดลงจากปี 2559 เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายได้จากการ

ให้บริการเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง ประกอบกบับริษทัฯ สามารถบริหารจดัการตน้ทุนค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและควบคุม

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงได้ดีข้ึน นอกจากน้ี ในอดีตบริษทัฯ จะรับมอบยานพาหนะแล้วน ามาตกแต่งให้

เรียบร้อยก่อนจึงเร่ิมให้บริการแก่ลูกค้า ท าให้บริษัทฯ รับรู้ต้นทุนค่าเส่ือมราคาโดยท่ียงัไม่มีรายได้จาก

ยานพาหนะคนัดงักล่าว โดยในภายหลงับริษทัฯ ไดป้รับเปล่ียนรูปแบบการรับมอบ โดยจะรับมอบยานพาหนะ

เม่ือท าการตกแต่งเรียบร้อยแลว้เท่านั้น เพื่อให้บริการแก่ลูกคา้ไดท้นัที ท าให้ก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ดีข้ึน แต่

อตัราก าไรขั้นต้นท่ีลดลง มาจากบริษทัฯ มีตน้ทุนเพิ่มจากน ารถโดยสารใช้แล้วไปปรับปรุงสภาพเพื่อให้

บริการแก่ลูกค้าท่ีได้ด าเนินการต่อสัญญาใช้บริการระยะยาวต่อจากสัญญา ซ่ึงค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็น

ค่าใชจ่้ายแบบเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว (One-time expense)  
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14.1.3 ค่าใช้จ่ายในบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขาย : ค่าใชจ่้ายในการขายประกอบดว้ย เงินเดือนและสวสัดิการพนกังาน ค่าโฆษณา
และส่งเสริมการขาย ค่ารับรอง และค่าใชจ่้ายในการเดินทาง โดยในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษทัฯ มี
ค่าใชจ่้ายในการขายเท่ากบั 8.74 ลา้นบาท เท่ากบั 10.60 ลา้นบาท และเท่ากบั 13.87 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 3.29 ร้อยละ 3.50 และร้อยละ 3.98 ของรายไดร้วมตามล าดบั ส่วนใหญ่จะเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของฝ่าย
ปฎิบติัการในการควบคุมและดูแลกระบวนการเดินรถของลูกคา้ใหมี้ประสิทธิภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร :  ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินเดือนและ

สวสัดิการพนักงานและค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัค่าบริการต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย บริการนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าสอบบญัชี ค่าตรวจสอบ

ภายใน ค่าปรึกษาทางกฎหมาย ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าธรรมเนียมอ่ืน โดยในปี 

2558 ปี 2559 และ 

ปี 2560 บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 19.60 ลา้นบาท เท่ากบั 22.13 ลา้นบาท และเท่ากบั 25.77 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.37 ร้อยละ 7.31 และร้อยละ 7.39 ของรายไดร้วมตามล าดบั 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 2560 มาจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเตรียมการน า

มาตรฐานสากลระบบบริหารจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน (ISO 39001) เพื่อพฒันาคุณภาพการ

ท างานของบริษทัฯ การเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่ายเงินเดือน ตามการปรับเพิ่มก าลงัคนเพื่อรับรองการขยายการ

ให้บริการและการจดัเตรียมหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ออกเคร่ืองมือทางการเงินใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัคร้ังท่ี 1 (ATP30-W1) โดย

ก าหนดระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ส าหรับผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ได ้ 

4 คร้ังไดแ้ก่วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 วนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 และวนัท่ี 23 พฤษภาคม 

2562 

 

14.1.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบ้ียเงินกู้สถาบนัการเงิน และดอกเบ้ียจ่ายจากการขอรับการ

สนบัสนุนวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัทางการเงินโดยการท าสัญญาเช่าทางการเงิน โดยในปี 2558 ปี 2559 และ 

ปี 2560 บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 18.78 ลา้นบาท เท่ากบั 15.72 ลา้นบาท และเท่ากบั 13.66 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 7.11 ร้อยละ 5.23 และร้อยละ 3.93 ของรายไดร้วมตามล าดบั  

  ในปี 2560 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายทางการเงิน (มาจากสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ) อยา่งต่อเน่ือง

จากการลงทุนซ้ือยานพาหะเพิ่มข้ึน 63 คนัเพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ และบริษทัฯ มีภาระดอกเบ้ียตาม
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สัญญาเช่าการเงินท่ีลดลง (อตัราดอกเบ้ียในเดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคมเท่ากบัร้อยละ 3.70 - 4.05) โดยเป็น

สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือทั้งหมดจ านวน 163 สัญญา ซ่ึงจะหมดสัญญาในปี 2561 ถึงปี 2565 จ  านวน 

19 คนั จ านวน 27 คนั จ านวน 46 คนั จ านวน 26 คนั และจ านวน 45 คนัตามล าดบั 

 

14.1.5 ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

บริษทัฯ มีก าไรสุทธิในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 11.80 ลา้นบาท เท่ากบั 21.93 ลา้นบาท และ

เท่ากบั 26.25 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 4.44 ร้อยละ 7.25 และร้อยละ 7.53 ตามล าดบั การ

เพิ่มข้ึนของก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิตลอด 3 ปีท่ีผา่นมา เกิดจากการเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการให้บริการ 

อนัเน่ืองมาจากการขยายการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยรถโดยสารของบริษทัฯ และอตัราการท าก าไรท่ีเพิ่มข้ึนจาก

การให้บริการแก่ลูกคา้รายใหม่ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัสามารถบริหารจดัการตน้ทุนค่าน ้ ามนัและค่าใชจ่้ายใน

การซ่อมบ ารุงไดดี้ข้ึน รวมทั้งบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีลดลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2.   การวเิคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ  

14.2.1 รวมสินทรัพย์ 

 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 487.32 ลา้น 

บาท เท่ากบั 511.52 ล้านบาท และ 668.86 ลา้นบาทตามล าดบั โดยรายการสินทรัพยท่ี์ส าคญัท่ีมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงในสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด :  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดและเงินฝาก

ธนาคาร โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคมของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560  บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน 

สดเท่ากบั 97.48 ลา้นบาท เท่ากบั 44.99 ลา้นบาทและเท่ากบั 35.48 ลา้นบาทหรือคิดเป็น ร้อยละ 20.00  

ร้อยละ 8.80 และร้อยละ 5.31 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั 

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 
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ก าไรขัน้ต้น อตัราก าไรขัน้ต้น 
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มาจากในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 1 
 (ATP30-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจ านวน 123,749,504 หน่วย โดยเม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 ซ่ึงเป็นวนั
ก าหนดการใช้สิทธิคร้ังท่ี 1 ของ ATP30-W1 มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิแปลงสภาพ  ATP30-W1 
จ  านวน 26,462,571 หน่วย เพื่อซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัในราคาหุ้นละ 0.85 บาท โดยบริษทัไดรั้บเงิน
จากการเพิ่มทุนทั้งส้ิน รวมเป็นเงิน 22.49 ลา้นบาท  

บริษทัฯ ไดร้ายงานการใชเ้งินเพิ่มทุนจ านวนดงักล่าวส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัต่อไปน้ี 
                                                                                                                                               (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น :  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้

และลูกหน้ีอ่ืนเท่ากบั 24.85 ลา้นบาท เท่ากบั 35.83 ลา้นบาท และเท่ากบั 44.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

5.10 ร้อยละ 7.00 และร้อยละ 6.58 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

ดงัน้ี 

ลูกหนีก้ารค้า ประกอบดว้ย ลูกคา้ตามปกติของธุรกิจและรายไดจ้ากการให้บริการคา้งรับ โดยบริษทัฯ มีลูกหน้ี

การคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560   เท่ากบั 24.52 ลา้นบาท เท่ากบั 35.82 ลา้นบาท 

และเท่ากบั 43.91  ลา้นบาทตามล าดบั โดยลูกหน้ีการคา้ท่ีเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบัการเพิ่มข้ึนของรายได้

จากการใหบ้ริการ โดยมีรายละเอียดอายลูุกหน้ีการคา้ดงัน้ี 

                                                                                                                                                 (หน่วย : พนับาท) 

 

วตัถุประสงค์การใช้เงิน จ านวนเงิน จ านวนเงินทีใ่ช้ไป จ านวนเงินคงเหลอื 

1. เงินทุนหมุนเวยีนภายในกิจการ 22.49 - 22.49 

รายการลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

ลูกหน้ีการคา้ 23,743 34,551 42,178 

รายไดจ้ากการใชบ้ริการคา้งรับ 774 1,271 1,727 

เงินทดรองจ่าย 215 4 86 

ลูกหน้ีอ่ืน 120 1 12 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อืน่ 24,852 35,827 44,003 
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บริษทัฯ มีนโยบายการใหเ้ครดิตเทอมลูกคา้เท่ากบั 10 ถึง 120 วนั โดยระยะเวลาการใหเ้ครดิตเทอม

ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการเป็นคู่คา้และการพิจารณาความเหมาะสมจากฝ่ายบริหาร โดยลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งช าระ

จะผา่นขั้นตอนท่ีถูกก าหนดไวใ้นนโยบายการติดตามหน้ี อาทิ การติดตามทวงถามโดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี  

การออกหนงัสือติดตามหน้ี และการแจง้ความเพื่อด าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย หากลูกคา้มีระยะเวลา

คา้งช าระหน้ีตั้งแต่ 6  เดือนข้ึนไป ทางบริษทัฯ จะตั้งส ารองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเตม็จ านวน ทั้งน้ี ใน ปี 2558 

ปี 2559 และปี 2560 บริษทัฯ มีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 32.36 วนั 36.11 วนั และ 41.30 วนัตามล าดบั 

โดยในปี 2560 บริษทัฯ มีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียเพิ่มข้ึน เน่ืองจากในปีน้ีบริษทัฯ ไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้ราย

ใหม่ ซ่ึงใหเ้ครดิตเทอมประมาณ 45 วนั อยา่งไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบโดยรวมบริษทัฯ ยงัคงมีการบริหาร

จดัเก็บหน้ีท่ีดีโดยต่อเน่ืองและเป็นไปตามนโยบายการใหเ้ครดิตเทอมแก่ลูกคา้ของบริษทัฯ   

ลูกหนีอ้ืน่ บริษทัฯ มีรายการลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 0.34 ลา้น 

บาท เท่ากบั 0.005 และเท่ากบั 0.098 ลา้นบาท โดยเป็นรายการท่ีส าคญัคือ เงินทดรองจ่ายพนกังานส าหรับ

น าไปใชใ้นกิจการ และเงินทดรองจ่ายใหก้บัลูกคา้ เช่นค่าทางด่วน ค่าเบ้ียเล้ียงนกัขบันอกสถานท่ี เป็นตน้ 

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง : ยานพาหนะส าหรับขนส่งของบริษทัฯ ประกอบดว้ย รถบสัโดยสาร รถมินิบสัและ

รถไมโครบสั รถตู ้รถตูว้ีไอพี รถเก๋งวีไอพี รถท่ีใช้ในการบริหาร และรถท่ีใช้ในการสนับสนุนส าหรับฝ่าย

ปฏิบัติการและฝ่ายบ ารุงรักษาโดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี  2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มี

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง - สุทธิ เท่ากบั 345.13 ลา้นบาท เท่ากบั 404.81 ลา้นบาท และเท่ากบั 552.81 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.82 ร้อยละ 79.14 และร้อยละ 82.65 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั ซ่ึงบริษทัฯ จะ

ลงทุนในยานพาหนะส าหรับขนส่ง ก็ต่อเม่ือมีการตกลงท าสัญญากบัทางลูกคา้แล้ว โดยมีรายละเอียดการ

เปล่ียนแปลงของยานพาหนะส าหรับขนส่งดงัน้ี                

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

ราคาทุน  ยอดยกมา 368.87 450.22 550.53 

ซ้ือเพิ่ม 83.87 100.93 193.75 

จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย (2.52) (0.62) (5.69) 

ราคาทุน ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 450.22 550.53 738.59 

ค่าเส่ือมราคา - ยอดยกมา (73.36) (105.09) (145.72) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (33.25) (40.93) (44.99) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนจ าหน่าย 1.52 0.30 4.93 
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ค่าเส่ือมราคา ณ วนัที ่31 ธันวาคม (105.09) (145.72) (185.78) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี - ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 345.13 404.81 552.81 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มียานพาหนะส าหรับขนส่งเท่ากบั 552.81 ลา้นบาท โดยเพิ่มข้ึนจาก

ปี 2559 เท่ากบั 148.00 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 36.56 จ  านวนรถท่ีเพิ่มทั้งหมด 64 คนั ซ่ึงเป็นการ

ลงทุนซ้ือรถใหม่ โดยมีรถบสัโดยสารจ านวน 39 คนั รถมินิบสัและรถไมโครบสัจ านวน 6 คนั รถตูจ้  านวน  

12 คนั รถตูว้ีไอพี 5 คนั รถเก๋งวีไอพี 1 คนัและรถท่ีใชใ้นการสนบัสนุนส าหรับฝ่ายปฏิบติัการ 1 คนั ส าหรับ

รองรับการเพิ่มข้ึนของปริมาณความตอ้งการใช้ของลูกคา้รายเดิม และลูกคา้รายใหม่จ  านวน 7 ราย โดยเร่ิม

ให้บริการในเดือนมีนาคม 2560 เป็นตน้มา ซ่ึงบริษทัฯ สั่งซ้ือรถโดยสารใหม่ผ่านการท าสัญญาเช่าซ้ือและจะ

ทยอยช าระเสร็จส้ินภายในปี 2565 

14.2.2 หนีสิ้น 

 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 254.25 ลา้นบาท 

เท่ากบั 268.02 ล้านบาท และเท่ากบั 382.55 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.17  ร้อยละ 52.40 และร้อยละ 

57.19 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั โดยรายการหน้ีสินท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินรวมของ

บริษทัฯ มีดงัน้ี 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษทัฯ มีเจา้หน้ีการคา้

และเจา้หน้ีอ่ืนเท่ากบั  30.93 ลา้นบาท 29.87 ลา้นบาท และ 35.77 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.35 ร้อยละ 

5.84 และร้อยละ 5.35 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ดงัน้ี    

เจ้าหนีก้ารค้า : เจา้หน้ีการคา้หลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ เจา้หน้ีค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ค่ารถร่วม และค่าอะไหล่ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษทัฯ มีเจา้หน้ีการคา้เท่ากบั  21.97 ลา้นบาท 22.25       

ลา้นบาท และ 24.83 ลา้นบาทตามล าดบั และมีเจา้หน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 0.91 ลา้นบาท เท่ากบั 1.22 ลา้นบาท และเท่ากบั 1.14  

ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดรั้บเครดิตเทอมจากเจา้หน้ีเป็นระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 30 - 90 วนั 

เจ้าหนี้อื่น : เจา้หน้ีอ่ืนประกอบดว้ย เจา้หน้ีอ่ืน ค่าเบ้ียประกนัภยัคา้งจ่าย เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ค่าเบ้ียประกนัภยั 

ค่าเช่าและค่าบริการ ค่าท่ีปรึกษาและค่าเบ้ียประชุม และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย เช่น ค่าสอบบญัชี โบนสัและเงินปัน

ผลคา้งจ่าย ค่าท่ีปรึษา เป็นตน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษทัฯ มีเจา้หน้ีอ่ืน

เท่ากบั 8.06 ลา้นบาท เท่ากบั 6.39 ลา้นบาท และเท่ากบั 9.79 ลา้นบาทโดยรายละเอียดของรายการเจา้หน้ีอ่ืนท่ี

ส าคญั คือ ค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ เช่น ค่าสอบบญัชี ค่าตรวจภายใน ค่าท่ีปรึกษาทาง

การเงิน ค่าท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และค่าเบ้ียประกนัภยั  



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่3 - 17 
 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน (สัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงิน) : 

 บริษทัฯ มีหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางเงินซ่ึงเกิดจากการลงทุนในยานพาหนะใหม่ เพื่อรองรับการ

ใหบ้ริการขนส่ง โดยสามารถสรุปรายละเอียดหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินไดด้งัน้ี 

                                                                                                                                            (หน่วย : ลา้นบาท) 

 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 240.95 242.40 351.04 

หกั : ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (32.55) (24.44) (28.32) 

รวม 208.40 217.96 322.72 

หกั : ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (49.82) (67.62) (95.45) 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถ่ึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

158.58 150.34 227.27 

  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษทัฯ มีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเท่ากบั 

208.40 ลา้นบาท เท่ากบั 217.96 ลา้นบาท และเท่ากบั 322.72 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.76 ร้อยละ 42.61 

และร้อยละ 48.25 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั โดยแบ่งเป็นส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปีเท่ากบั 49.82 ลา้นบาท เท่ากบั 67.62 ลา้นบาท และเท่ากบั 95.45 ลา้นบาท และหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเท่ากบั 158.58 ลา้นบาท เท่ากบั 150.34 ลา้น 

บาท และเท่ากบั 227.27 ลา้นบาทตามล าดบั โดยบริษทัฯ ท าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัฯ ลีสซ่ิงทั้งหมด 10 

แห่ง ซ่ึงมีก าหนดการช าระค่างวดเป็นรายเดือนและมีอายสุัญญาประมาณ 4 - 5 ปี โดยมูลค่ารายการหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าการเงินของบริษทัฯ ดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกับการขยายการลงทุนใน

ยานพาหนะส าหรับขนส่งของกิจการ ทั้งน้ี อตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเฉล่ียร้อยละ 3.70 - 8.90 ต่อปี โดยรูปแบบการคิดอตัราดอกเบ้ียส่วนใหญ่เป็น

แบบอตัราลดตน้ลดดอก โดยผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีบริษทัฯ ตอ้งช าระทั้งส้ินตามสัญญาเช่า แสดงได้

ดงัตารางน้ี 

 

 

 

 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่3 - 18 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 109.27 241.77 351.04 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (13.82) (14.50) (28.32) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าทีต้่องจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 95.45 227.27 322.72 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 79.67 162.73 242.40 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (12.05) (12.39) (24.44) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าทีต้่องจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 67.62 150.34 217.96 

 

14.2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนท่ี

ออกและช าระแล้วเท่ากบั 110.00 ล้านบาท และเท่ากบั 110.00 ล้านบาท และเท่ากบั 123.75 ล้านบาท

ตามล าดบั มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม เท่ากบั 233.07 ลา้นบาท เท่ากบั 243.50 ลา้นบาท และเท่ากบั 286.31 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.83 ร้อยละ 47.60 และร้อยละ 42.81 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั โดยบริษทัฯ มี

ก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรเท่ากับ 12.04 ล้านบาท เท่ากบั 21.31 ล้านบาท และเท่ากบั 26.48 ล้านบาท

ตามล าดบั 

บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 

เท่ากบั 1.09 เท่า 1.10 เท่า และ 1.34 เท่าตามล าดบั โดยตลอด 3 ปีท่ีผา่นมา อตัราหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้นสูงข้ึน 

เน่ืองจากบริษทัฯ ขยายจ านวนยานพาหนะเพื่อใหบ้ริการดว้ยการท าสัญญาเช่าการเงินเป็นหลกั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่

การลงทุนในแต่ละปีตามตารางเพิ่มข้ึนทุกปี 

 

 

 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่3 - 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2.4 อตัราส่วนสภาพคล่อง : บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 

2560 เท่ากบั 133.95 ลา้นบาท เท่ากบั 93.93 ลา้นบาท และเท่ากบั 96.68  ลา้นบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 27.49 

ร้อยละ 18.36 และร้อยละ 14.45 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั มาจาก เม่ือวนัท่ี 29 ธ.ค. 2560 ซ่ึงเป็นวนั

ก าหนดการใช้สิทธิคร้ังท่ี 1 ของ ATP30-W1 มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 

จ  านวน 26,462,071 หน่วย เพื่อซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ในราคาหุ้นละ 0.85 บาท โดยบริษทัฯ ไดรั้บ

เงินจากการเพิ่มทุนทั้งส้ิน รวมเป็นเงิน 22.49 ลา้นบาท และบริษทัฯ มีรายไดค้่าบริการเพิ่มข้ึน  

บริษทัฯ มีหน้ีสินหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 81.72 ลา้น 

บาท เท่ากบั 98.36 ลา้นบาท และเท่ากบั 131.89 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.77 ร้อยละ 19.23 และร้อยละ 

19.72 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั โดยหน้ีสินหมุนเวียนท่ีส าคญัประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

และส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีหน้ีสินหมุนเวยีนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวยีนเท่ากบั 35.21 ลา้นบาท 

โดยในปี 2560 บริษทัฯ มีจากการลงทุนในยานพาหนะใหม่จ  านวน 63 คนั เพื่อรองรับการให้บริการขนส่งจาก

การท าสัญญาเช่าการเงินเพิ่มท าให้หน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ปี 2560 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่อง

เท่ากบัเท่ากบั 0.73 เท่า ซ่ึงลดลงจากปีก่อนหนา้เล็กนอ้ย 

 ส าหรับ Cash Cycle ของบริษทัฯ จะพบวา่ในปี 2558 บริษทัฯ มี Cash Cycle ติดลบเท่ากบั 7.03 วนั โดย

สาเหตุท่ี Cash Cycle ของบริษทัฯ ติดลบ เน่ืองจากบริษทัฯ มีระยะเวลาการช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีการคา้ท่ียาวกวา่

ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียของลูกหน้ีการคา้ ขณะท่ีในปี 2559 และปี 2560 บริษทัฯ มี Cash Cycle เท่ากบั 0.55 

จ านวนยานพาหนะที่ลงทุนเพิ่มและอัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์
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จ านวนยานพาหนะ อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่3 - 20 
 

วนัและเท่ากบั 8.68 วนั เปล่ียนแปลงเป็นบวก เน่ืองจากบริษทัฯ ขยายเครดิตเทอมลูกหน้ีให้แก่ลูกคา้รายใหม่

ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 



 

 

 

  

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร    

ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
 



หน้า 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั  

ล าดับ รายช่ือ/
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) วุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชาติชาย 
พานิชชีวะ 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 - ปริญญาโท สาขาการคา้
ระหวา่งประเทศ และ
สาขาการตลาด 
มหาวทิยาลยัซาน ฟราน
ซิสโก  
รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาการ
ธนาคาร มหาวทิยาลยัซาน 
ฟรานซิสโก 
รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย   (IOD) 
Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 
9/2547 

คู่สมรสคือ
นางสมหะทยั 
พานิชชีวะ 

14.58 
 

 

 

 

 

 

  

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

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

บริษทั เอทีพี 30 
จ  ากดั (มหาชน) 

 
 

บริษทั โกลบอล 
เอน็ไวรอน
เมนทอล 
เทคโนโลย ีจ  ากดั 
 
บริษทั ชาติชีวะ 
จ ากดั 
 
บริษทั ชีวาทยั 
จ  ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ชีวาทยั 
อินเตอเชนจ ์
จ ากดั 

 
บริษทั อมตะ 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 
 
 
ใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสีย 
 
 
 
 
ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา 
 
 
1. ประกอบกิจการ ก่อสร้าง
โรงงาน คลงัสินคา้ ซ้ือ ขาย เช่า 
และจดัการทรัพยอ่ื์นเก่ียวกบั
โรงงาน คลงัสินคา้ 
2. ประกอบกิจการคา้ท่ีดิน ท าการ
จดัสรรท่ีดินและบา้น 
 
การใหเ้ช่า การ ขาย การซ้ือและ
ด าเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์
 
ใหเ้ช่า อสังหาริมทรัพย ์(เช่า
สถานท่ีศูนยก์ารคา้พร้อม บริการ



หน้า 2 

ล าดับ รายช่ือ/
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) วุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชาติชาย 
พานิชชีวะ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
- กรรมการ 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 
 - รองประธาน
กรรมการบริหาร 
 
 
 
 - กรรมการ 
 

ปิโตรเลียม จ ากดั 
 

บริษทั กรมดิษฐ ์
พาร์ค จ ากดั 
 
 
บริษทั คาเธ่ยลี์ส
แพลน จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั ชา้งไอ
แลนด ์รีสอร์ท 
จ ากดั 

 
บริษทั ชีวาทยั 
ฮพั ซูนจ ากดั 
 
 
บริษทั ดีที แอนด ์
จี จ  ากดั 

 
บริษทั บางกอก 
คริสตลั จ ากดั 

 
 
 

บริษทั พารากอน 
คาร์ เรนทลั จ ากดั 

สาธารณูปโภคท่ี เก่ียวขอ้ง) 
 
ใหเ้ช่าอาคาร พร้อมทั้งใหบ้ริการ 
และสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง
และใหเ้ช่าท่ีดิน 
 
ลิซซ่ิง (ใหเ้ช่า ทรัพยสิ์น) เช่าซ้ือ
(รถยนต ์เคร่ืองจกัรและทรัพยสิ์น
อ่ืน )  
 
รีสอร์ทและสปา 
 
 
 
การใหเ้ช่า ขาย ซ้ือ และ
ด าเนินงาน ดา้นอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
 
 
เขา้เป็นหุ้นส่วน จ ากดัความ
รับผดิชอบในหา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
หรือเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั 
อิฐแกว้ - ผูผ้ลิต, คา้ส่ง 
 
การใหเ้ช่ายานยนตช์นิดนัง่ส่วน
บุคคล รถกระบะ รถตูแ้ละรถ



หน้า 3 

ล าดับ รายช่ือ/
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) วุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายชาติชาย 
พานิชชีวะ 
(ต่อ) 
 
 

 
 
2548 - 
ปัจจุบนั 
 
 
2550 - 
ปัจจุบนั 
 
 
2557 - 
ปัจจุบนั 
 
2529 - 
ปัจจุบนั 
 
2549 - 
ปัจจุบนั 
 
2536 - 
ปัจจุบนั 
 
2558 - 
ปัจจุบนั 
 

 
 
 - ประธานกรรมการ 
 
 
    
- กรรมการ 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 
- กรรมการ 
 
 
- กรรมการ 
 
 
- กรรมการ 
 
 
- กรรมการ 

 
 

บริษทั ไทยศรี
ประกนัภยั จ  ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั ทีทีแอล 
อุตสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ทุน
ไพบูลย ์จ  ากดั 
 
บริษทั ไพบูลย์
ธุรกิจ จ ากดั 
 
บริษทั ไพลกัษณ์ 
จ ากดั 
 
บริษทั สีมาธานี 
จ  ากดั 
 
บริษทั คา้ไพบูลย ์
จ  ากดั 

ขนาดเล็กท่ีคลา้ยกนั 
 
การประกนัวนิาศภยั 
 
 
 
ป่ันเส้นดายและทอผา้ ซ่ึงใช้
วตัถุดิบจากเส้นใยสังเคราะห์ - 
ผูผ้ลิต 
 
ประกอบกิจการโฮลด้ิง 
 
 
ใหเ้ช่าอาคารสถานท่ีและ
เฟอร์นิเจอร์ 
 
ประกอบกิจการโฮลด้ิง  
 
 
หอ้งพกั,อาหาร, เคร่ืองด่ืม, อ่ืนๆ 
 
 
เขา้เป็นหุ้นส่วนจ ากดัความ
รับผดิชอบในหา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัจ ากดัและ
บริษทัมหาชนจ ากดั 
 
 



หน้า 4 

ล าดับ รายช่ือ/
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) วุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

2. 
 
 
 
 

นายววิฒัน์     
กรมดิษฐ์ 

 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
 - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 - ปริญญาเอก คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์
วทิยาลยันวตักรรมการ
จดัการ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

- ปริญญาโท คณะบริหาร 
     ธุรกิจ สถาบนับณัฑิต   
     บริหารธุรกิจศศินทร์
แห่ง   

     จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

       และมหาวทิยาลยั
เกษตร 

       ศาสตร์ 
- ปริญญาตรี คณะอุต
สาห 

   กรรมศาสตร์ สาขา
เคร่ือง 

   กลขนถ่าย   
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ 

 - ประกาศนียบตัร 
สมาคม 

   ส่งเสริมสถาบนั
กรรมการ 

   บริษทัไทย (IOD)   

พี่ชายของนาง
สมหะทยั 
พานิชชีวะ 
ซ่ึงเป็นคู่
สมรสนาย
ชาติชาติ
พานิชชีวะ 

6.56 2548 - 
ปัจจุบนั 
 
 
 
2555 - 
ปัจจุบนั 
 
2547 - 
ปัจจุบนั 
 
 
2559 -
ปัจจุบนั 
 
 
2546 - 2559 
 
 
 
2546 - 2554 

 - รองประธาน 
   กรรมการ 
-  ท่ีปรึกษา 
-  กรรมการบริหาร 
  
-  ผูอ้  านวยการสาย 
 งานพฒันาท่ีดิน 

 
-  กรรมการ 
 
 
 
 - กรรมการ 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 
 
 - กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั เอทีพี 30 
จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บมจ. อมตะ คอร์
ปอเรชนั 
 
บริษทั อมตะ
ปิโตรเลียม จ ากดั 
 
 
บริษทั อมตะ 
เน็ทเวอร์ค จ ากดั 

 
 

บริษทั อมตะ 
ทรานสปอร์ต 
จ ากดั 
 
บริษทั กรมดิษฐ ์
คอร์ป จ ากดั 
 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 
 
 
 
พฒันานิคมอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
 
ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย(์เช่า
สถานท่ีศูนยก์ารคา้ พร้อมบริการ
สาธารณูปโภค) 

 
ธุรกิจใหบ้ริการโครงข่ายเส้นใย
แกว้น าแสง เพื่อยกระดบัระบบ
การส่ือสารโทรคมนาคมในนิคม
อุตสาหกรรม 

 
ใหเ้ช่ารถยนตพ์ร้อมบริการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย(์ท่ีดิน 
พื้นท่ี) พร้อมการใหบ้ริการท่ี
เก่ียวขอ้ง(สาธารณูปโภค) 



หน้า 5 

ล าดับ รายช่ือ/
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) วุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

   Director Accreditation  
   Program (DAP) รุ่น  
   110/2557 
- 2557: วทิยาการ

ประกนัภยัระดบัสูง 
ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั 

-   ผูบ้ริหารระดบัสูง 
สถาบนัวทิยาการตลาด
ทุน รุ่นท่ี 25/2560  
สถาบนัวทิยาการตลาด
ทุน 

-   ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้น
วทิยาการพลงังาน รุ่น 
9/2560 สถาบนั
วทิยาการพลงังาน 
 



หน้า 6 

ล าดับ รายช่ือ/
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) วุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสมหะทยั 
พานิชชีวะ 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
สมหะทยั        
กรมดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 - ปริญญาโท คณะ
พาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาตรี คณะครุ
ศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

Director Certification 
Program (DCP) รุ่นท่ี 
104/2551 
 

คู่สมรสของ 
นายชาติชาย 
พานิชชีวะ 
และนอ้งสาว
นายววิฒัน์ 
กรมดิษฐ์ 

1.45 2556 - 
ปัจจุบนั 
 
2555 - 
ปัจจุบนั 
 
 
2547 - 
ปัจจุบนั 
 
 
2554 - 
ปัจจุบนั 
 
 
 
2548 - 
ปัจจุบนั 
 
 
2551 - 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

- กรรมการ  
 

 
- กรรมการ 
- ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 

 
- President 
- กรรมการ 
 
 
- กรรมการ 
 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั เอทีพี 30 
จ  ากดั (มหาชน) 

 
บริษทั อมตะ วี
เอน็ จ  ากดั 
(มหาชน) 
 
Amata City Bien 
Hoa Joint Stock 
Company 

 
บริษทั โกลบอล 
เอน็ไวรอน
เมนทอล 
เทคโนโลย ีจ  ากดั 

 
บริษทั ชาติชีวะ 
จ ากดั 
 
 
บริษทั ชีวาทยั 
จ  ากดั (มหาชน) 

 
 

 
 
 
 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 

 
 
ประกอบกิจการลงทุนในบริษทั
อ่ืนๆ  
 
พฒันานิคมอุตสาหกรรมใน
ประเทศเวยีดนาม 
 
 
ใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสีย 
 
 
 
 
ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา 
 
 
1.ประกอบกิจการ ก่อสร้าง
โรงงาน คลงัสินคา้ ซ้ือ ขาย เช่า 
และจดัการทรัพยอ่ื์นเก่ียวกบั
โรงงาน คลงัสินคา้ 
2.ประกอบกิจการคา้ท่ีดินท าการ
จดัสรรท่ีดินและบา้น 



หน้า 7 

ล าดับ รายช่ือ/
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) วุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

 นางสมหะทยั 
พานิชชีวะ 
 (ต่อ) 
 

2557 - 
ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 
 

2539 - 

ปัจจุบนั 

- กรรมการ 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 
 
 
-รองประธาน
กรรมการ มูลนิธิ
อมตะ 
 

บริษทั ชีวาทยั 
อินเตอร์เชนจ ์
จ ากดั 
 
บริษทั อมตะ  
โฮลด้ิง จ  ากดั 
 
 
 
มูลนิธิอมตะ 

ประกอบกิจการ พฒันา ซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพยท่ี์อยูอ่าศยั 
 
 
1.การใหเ้ช่า การขาย การซ้ือและ
ด าเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์
2.นายหนา้ ตวัแทน ส่งออก 
อาหารกระป๋อง 
 
องคก์รไม่มุ่งหวงัผลก าไร 
 

4. 
 
 
 
 
 
 

นายปิยะ เตชา
กลู 
 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไมมี – 
 
 
 
 
 
 
 

51 - ปริญญาโท คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สาขา
บริหารรัฐกิจ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 
- ปริญญาตรี คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ สาขา
วศิวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย   (IOD) 
Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 
110/2557 

ไม่มี 10.48 2558 - 
ปัจจุบนั 
 
2548 - 
ปัจจุบนั 
 
2541 - 
ปัจจุบนั 
 
 
2547 - 
ปัจจุบนั 

- กรรมการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

 
- หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

 
 
 
- กรรมการ 

บริษทั เอทีพี 30 
จ  ากดั (มหาชน) 

 
 
 

 
หา้งหุน้ส่วน
จ ากดั ทรานส์เน็ต 
2000 
 
บริษทั แก๊ส
แอนด์เกียร์ 
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 

 
 

 
 
ใหบ้ริการขนส่งทางบก 

 
 
 
ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์
และเคร่ืองใชท้างอุตสาหกรรม - 
คา้ปลีก, คา้ส่ง 



หน้า 8 

ล าดับ รายช่ือ/
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) วุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุวรรณี 
ค ามัน่ 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
สุวรรณี มะธิ

ตะโน 
 
 
 
นางสุวรรณี 
ค ามัน่ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

64 - ปริญญาโท คณะแพทย์
ศาสตร์ สาขาการพฒันา
ชุมชน มหาวทิยาลยัควนีส์ 
แลนด ์เมืองบริสเบน 
ประเทศออสเตรเลีย 
- ปริญญาตรี สถิติศาสตร์
บณัฑิต แผนกวชิาสถิติ 
คณะพาณิชยศาสตร์การ
บญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

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

Advance Audit 
Committee Program 
(AACP) รุ่นท่ี 27/2552 
 

ไม่มี - 2556 - 
ปัจจุบนั 
 
 
 
2560 - 
ปัจจุบนั 
2557 - 2560 
2551 - 2557  

- กรรมการ 
- กรรมการอิสระ  
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
- กรรมการ 
 
- เลขาธิการ 
- รองเลขาธิการ 

บริษทั เอทีพี 30 
จ  ากดั (มหาชน) 

 
 

 
มูลนิธิพฒันาไท 
ส านกังาน
คณะกรรมการ
พฒันา เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 
 
 
 
หน่วยงานภาครัฐ 
 

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

56 - ปริญญาโท คณะ
นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 
- ปริญญาตรี คณะ
นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 
- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย   (IOD) 

พี่ชายนางสาว
ปัทมาพร 

ประสาทเขต
การณ์ 

- 2556 - 
ปัจจุบนั 
 
 
 
2529 - 
ปัจจุบนั 

- กรรมการ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการ
ตรวจสอบ  

 
- หวัหนา้ส านกังาน 

บริษทั เอทีพี 30 
จ  ากดั (มหาชน) 

 
 
 
ส านกักฎหมาย
นิติพล 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 

 
 
 
ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย 



หน้า 9 

ล าดับ รายช่ือ/
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) วุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 
110/2557 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.สุพจน์   
เธียรวฒิุ 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 - ปริญญาเอก Electronic 
Engineering 
มหาวทิยาลยัโตเกียว  
ประเทศญ่ีปุ่น 
- ปริญญาโท Information 

and Computer Sciences
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
โตโยฮาชิ ประเทศญ่ีปุ่น 
- ปริญญาตรี (เกียรติยม
อนัดบัหน่ึง) 
วศิวกรรมไฟฟ้า 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD)  
หลกัสูตรDirector 
Certification Program 
(DCP) รุ่น 195/2557,  
- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย Finance for 
Non-Finance Directors 
(FND) รุ่น 20/2548 

ไม่มี - 2561 - 
ปัจจุบนั 
 
 
 
2556 - 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2557 - 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2559 -
ปัจจุบนั 

- ผูอ้  านวยการ 
 
 
 
 

- กรรมการอิสระ  
- กรรมการ
ตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการ  
บริหารความเส่ียง 
 
- ผูอ้  านวยการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- ท่ีปรึกษา
อธิการบดี 

โครงการ CU 
Transformation
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 
บริษทั เอทีพี 30 
จ  ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

โครงการความ
ร่วมมือระหวา่ง
คณะ
วศิวกรรมศาสตร์
กบั
ภาคอุตสาหกรรม 
คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

สถาบนัการศึกษา 
 
 
 
 
ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 

 
 

 
 
สถาบนัการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบนัการศึกษา 
 



หน้า 10 

ล าดับ รายช่ือ/
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) วุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

ดร.สุพจน์   
เธียรวฒิุ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2559 - 
ปัจจุบนั 
 
 
 
2555 - 
ปัจจุบนั 
 
2555 - 2557 
 
 
2550 - 2554 

- กรรมการอิสระ 
 
 
 

 
- กรรมการ 

 
 
- ผูช่้วยอธิการบดี 

 
 
- ผูอ้  านวยการ 

บริษทั หาญ เอ็น
จิเนียร่ิง โซลูชัน่ 
จ  ากดั (มหาชน) 

 
 

บริษทั บูลฟินิกซ์
อินโนเวชัน่ จ  ากดั 
 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 
สถาบนัวจิยัและ
พฒันา
อุตสาหกรรม
โทรคมนาคม 
 

น าเขา้และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ระบบดบัเพลิง ระบบท าความเยน็ 
ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และ
ระบบพิมพดิ์จิตอล 
 
ใหบ้ริการทางวศิวกรรมและให้
ค  าปรึกษาดา้นเทคนิค 
 
สถาบนัการศึกษา 
 
 
หน่วยงานภาครัฐ 

8. นางสาว          
นิชานนัท ์ 
รัตนเกตุ 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
นางสาว      
ณภาภรณ์     
รัตนเกตุ 

46 - ปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาบริหาร
การจดัการ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาบริหาร
การจดัการ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 
 

ไม่มี 0.04  2548 - 
ปัจจุบนั 
 
 
2550 - 
ปัจจุบนั 

- ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ (ฝ่าย
ปฏิบติัการ) 

 
- กรรมการ  

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

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 
 
 
ประกอบกิจการขนส่งพนกังาน
บริษทัต่างๆ 



หน้า 11 

ล าดับ รายช่ือ/
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) วุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

9. นางสาวพรรณี 
คูหาวลัย ์
 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไม่มี - 
 

38 - ปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ (MBA) 
สาขาวชิาการบญัชีบริหาร 
วทิยาลยัพาณิชยศาสตร์  
มหาวทิยาลยับูรพา 
- ปริญญาตรี คณะบญัชี 
สาขาบญัชี มหาวทิยาลยั
กรุงเทพ 
 

ไม่มี - 2552 - 
ปัจจุบนั 

- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  บริษทั เอทีพี 30 
จ  ากดั (มหาชน) 

 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 

10. นางสาวโชติกา 
วรีะศิลป์ 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- นางสาว
จินตนา            
วรีะศิลป์ 
 

34 - ปริญญาตรี คณะบญัชี 
สาขาบญัชี มหาวทิยาลยั
กรุงเทพ 

ไม่มี - 2557 - 
ปัจจุบนั  

 
2549 - 2557 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน   
และควบคุม 
 
ผูช่้วยอาวโุส  
ผูต้รวจสอบบญัชี 

บริษทั เอทีพี 30 
จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 
 
  
ส านกังานตรวจสอบบญัชี 

11. 
 

นายภาสกร 
เช่ียวชาญกิจ 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไม่มี - 

39 - ปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
สาขาออกแบบเคร่ืองกล 
สถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ 

ไม่มี - 2557 - 
ปัจจุบนั 
 
2556 - 2557 
 
 
 
 
2547 - 2555 

- ผูจ้ดัการฝ่ายซ่อม
บ ารุง  

 
- Maintenance 

Supervisor 
 
 
 
- Engineer Head 

Section 

บริษทั เอทีพี 30
จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เนชัน่แนล 
สตาร์ช แอนด ์เค
มิเคล (ไทย
แลนด)์ จ  ากดั 

 
บริษทั สยามเดล 
มองเต ้จ  ากดั 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 
 
ส่งออก ขายปลีก ขายส่งแป้งมนั
ส าปะหลงัแปรรูป 

 
 
 
พืชผลไมบ้รรจุภาชนะปิดผนึก 



หน้า 12 

ล าดับ รายช่ือ/
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) วุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

12. 
 

 

นายวนิยั พุม่
พิศ 
 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 

- ไมมี - 
 

39 - ปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบนัราช
ภฏันครสวรรค ์
 

ไม่มี - 2559 - 
ปัจจุบนั 
 
2553 - 2559 
 

- ผูจ้ดัการฝ่าย
ปฏิบติัการ 

 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย
ปฏิบติัการ 

บริษทั เอทีพี 30 
จ  ากดั (มหาชน) 

 
บริษทั เอทีพี 30 
จ  ากดั (มหาชน) 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 

13. นายธเนษฐ์
ศกัด์ิ แสนวนัดี 
 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไมมี - 
 
 

44 - ปริญญาตรี คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

ไม่มี 0.03 2559 -
ปัจจุบนั 
 
2556 - 2559 
 
 
 
 
2549 - 2555 
 

- ผูจ้ดัการอาวุโส
ฝ่ายปฏิบติัการ 

 
- ผูจ้ดัการอาวุโส 

 
 
 
 
- ผูจ้ดัการอาวุโส 
 
 

บริษทั เอทีพี 30 
จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั คอมโพ
สิต มารีน 
อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั 
 
บริษทั พีอาร์เอส 
เทคโนโลย ีจ  ากดั 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 
 
ช้ินส่วนยานยนต/์ กีฬาทางน ้า 
 
 
 
 
ช้ินส่วนยานยนต ์
 

14. นางสุกานดา 
พุทธรักษา 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
นางสาวสุ
กานดา กิตติตา
นนท ์  
 

41 - ปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ วทิยาลยั
พาณิชยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพา 
- ปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์ สถาบนัราช
ภฏัสวนสุนนัทา 

ไม่มี - 2559 -
ปัจจุบนั 
 
2554 - 2558  

เลขานุการบริษทั 
 
 
ผูจ้ดัการอาคาร 

บริษทั เอทีพี 30
จ ากดั (มหาชน)  

 
บริษทั ควอลิต้ี 
พรอพเพอร์ต้ี 
แมเนจเมน้ท ์
จ ากดั 
 
 
 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 
 
ใหบ้ริการบริหารนิติบุคคลอาคาร
ชุด โรงแรม และส านกังานใหเ้ช่า 
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ล าดับ รายช่ือ/
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) วุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

15. นางสาวปัทมา
พร ประสาท
เขตการณ์ 

42 - ปริญญาโท คณ
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
(การจดัการอุตสาหกรรม) 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

-  ปริญญาตรี คณะศิลป
ศาสตร์บณัฑิต 
(ภาษาองักฤษ) 
มหาวทิยาลยัสงขลานคริ
นทร์ 

นอ้งสาวนาย
ก าชยั บุญจิร 
โชติ 

0.02 2559 -
ปัจจุบนั 
 
2545 - 2559  
 

ผูจ้ดัการฝ่ายประกนั
คุณภาพ 

ต าแหน่ง ตวัแทน
ฝ่ายบริหารดา้น
คุณภาพ 

 

บริษทั เอทีพี 30 
จ  ากดั (มหาชน)  
 
บริษทั ฟิลิปส์ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) 
จ ากดั 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 
 
 
ขายส่งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตหลอด
ไฟฟ้า และเคร่ืองอุปกรณ์ให้แสง
สวา่ง 
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ข้อมูลบริษัททีเ่กี่ยวข้องกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

รายช่ือ 
บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

บมจ. เอทพี ี30 1 2 3 4 5 
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ x,,@,/,///(21.00%)B x,@,///(51.00%)** xx,@,///(100%)* x,@,# xx,@,///(99.99%)*** xx,@,///(35.00%)** 
2. นายววิฒัน์ กรมดิษฐ์ $,+,@,/,///(14.87%)B     xx,@,///(25.00%)A 
3. นางสมหะทยั พานิชชีวะ xx,///(21.00%)B xx,@,///(51.00%)** xx,@,///(100%)* xx,@,# xx,@,///(99.99%)*** ///(35.00%)** 
4. นายปิยะ เตชากลู xx,=,@,/,//,///(20.16%)B      
5. นางสุวรรณี ค ามัน่ xx,xxx,xxxx      
6. นายก าชยั บุญจิรโชติ xx,xxx,xxxx      
7. ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ xx,xxx,xxxx,=      
8. น.ส.นิชานนัท ์รัตนเกตุ C,//,=      
9. น.ส.พรรณี คูหาวลัย ์ //      
10. น.ส.โชติกา วีระศิลป์ //      
11. นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ //      
12. นายวนิยั พุม่พิศ //      
13. นายธเนษฐศ์กัด์ิ แสนวนัดี //      
14. นางสุกานดา พุทธรักษา ////      
15. นางสาวปัทมาพร ประสาท

เขตการณ์ 
//      
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รายช่ือ 
บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

บมจ. เอทพี ี30 6 7 8 9 10 
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ x,@,/,///(22.32%)B xx,@,///(25.00%)**  xx,@,///(17.21%) xx,@,# xx,@,///(16.00%)* 
2. นายววิฒัน์ กรมดิษฐ์ $,+,@,/,///(14.71%)B ///(75.00%)     
3. นางสมหะทยั พานิชชีวะ xx,/// (22.32%)B ///(25.00%)**    ///(16.00%)* 

4. นายปิยะ เตชากลู 
xx,=,@,/,//,///(20.16%)

B 
 

xx,@,///(47.25%) 
   

5. นางสุวรรณี ค ามัน่ xx,xxx,xxxx      
6. นายก าชยั บุญจิรโชติ xx,xxx,xxxx      
7. ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ xx,xxx,xxxx,=      
8. น.ส.นิชานนัท ์รัตนเกตุ C,//,=      
9. น.ส.พรรณี คูหาวลัย ์ //      
10. น.ส.โชติกา วีระศิลป์ //      
11. นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ //      
12. นายวนิยั พุม่พิศ //      
13. นายธเนษฐศ์กัด์ิ แสนวนัดี //      
14. นางสุกานดา พุทธรักษา ////      
15. นางสาวปัทมาพร 

ประสาทเขตการณ์ 
 

//  
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รายช่ือ 
บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

บมจ. เอทพี ี30 11 12 13 14 15 

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ x,,@,/,///(21.00%)B  
xx,@,///(49.99%)**

* 
xx,@, 

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

2. นายววิฒัน์ กรมดิษฐ์ $,+,@,/,///(14.87%)B      
3. นางสมหะทยั พานิชชีวะ xx,///(21.00%)B  ///(49.99%)*** ///(50.00%)*****   

4. นายปิยะ เตชากลู 
xx,=,@,/,//,///(21.59%)

B 
   xx,@, #  

5. นางสุวรรณี ค ามัน่ xx,xxx,xxxx      
6. นายก าชยั บุญจิรโชติ xx,xxx,xxxx      
7. ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ xx,xxx,xxxx,= xxxx     
8. น.ส.นิชานนัท ์รัตนเกตุ C,//,=      
9. น.ส.พรรณี คูหาวลัย ์ //      
10. น.ส.โชติกา วีระศิลป์ //      
11. นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ //      
12. นายวนิยั พุม่พิศ //      
13. นายธเนษฐศ์กัด์ิ แสนวนัดี //      
14. นางสุกานดา พุทธรักษา ////      
15. นางสาวปัทมาพร  

ประสาทเขตการณ์ 
//      
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รายช่ือ 
บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

บมจ. เอทพี ี30 16 17 18 19 20 

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ x,,@,/,///(22.32%)B 
xx,@,///(25.00%)*

* 
xx,@, 

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

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

2. นายววิฒัน์ กรมดิษฐ์ $,+,@,/,///(14.71%)B      
3. นางสมหะทยั พานิชชีวะ xx,///(22.32%)B  ///(68.26%)*****    

4. นายปิยะ เตชากลู 
xx,=,@,/,//,///(21.59%)

B 
     

5. นางสุวรรณี ค ามัน่ xx,xxx,xxxx      
6. นายก าชยั  บุญจิรโชติ xx,xxx,xxxx      
7. ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ xx,xxx,xxxx,=   xx,@,///(99.99%)   
8. น.ส.นิชานนัท ์รัตนเกตุ C,//,=      
9. น.ส.พรรณี คูหาวลัย ์ //      
10. น.ส.โชติกา วีระศิลป์ //      
11. นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ //      
12. นายวนิยั พุม่พิศ //      
13. นายธเนษฐศ์กัด์ิ แสนวนัดี //      
14. นางสุกานดา พุทธรักษา ////      
15. นางสาวปัทมาพร 

ประสาทเขตการณ์ 
//      
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รายช่ือ 
บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

บมจ. เอทพี ี30 21 22 23 24 25 

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ x,,@,/,///(21.00%)B 
xx,@,///(25.00%)*

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

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

  

2. นายววิฒัน์ กรมดิษฐ์ $,+,@,/,///(14.87%)B    xx,@,///(99.99%)  
3. นางสมหะทยั พานิชชีวะ xx,///(21.00%)B ///(25.00%)** ///(50.00%)** ///(2.8644%)*****  xx,@ 

4. นายปิยะ เตชากลู 
xx,=,@,/,//,///(21.59%)

B 
     

5. นางสุวรรณี ค ามัน่ xx,xxx,xxxx      
6. นายก าชยั บุญจิรโชติ xx,xxx,xxxx      
7. ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ xx,xxx,xxxx,=      
8. น.ส.นิชานนัท ์รัตนเกตุ C,//,=      
9. น.ส.พรรณี คูหาวลัย ์ //      
10. น.ส.โชติกา วีระศิลป์ //      
11. นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ //      
12. นายวนิยั พุม่พิศ //      
13. นายธเนษฐศ์กัด์ิ แสนวนัดี //      
14. นางสุกานดา พุทธรักษา ////      
15. นางสาวปัทมาพร 

ประสาทเขตการณ์ 
//      
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รายช่ือ 
บริษัทฯ บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

บมจ.เอทพี ี30 26 27 28 29 30 
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ x,,@,/,///(21.00%)B      
2. นายววิฒัน์ กรมดิษฐ์ $,+,@,/,///(14.87%)B ///(8.00%)A ///(11.76%)   xx,@ 
3. นางสมหะทยั พานิชชีวะ xx,///(21.00%)B xx,@   x,xx  
4. นายปิยะ เตชากลู xx,=,@,/,//,///(21.59%)B      
5. นางสุวรรณี ค ามัน่ xx,xxx,xxxx      
6. นายก าชยั บุญจิรโชติ xx,xxx,xxxx      
7. ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ xx,xxx,xxxx,=      
8. น.ส.นิชานนัท ์รัตนเกตุ C, //, =   xx, @ ,///,(99.94%)   
9. น.ส.พรรณี คูหาวลัย ์ //      
10. น.ส.โชติกา วีระศิลป์ //      
11. นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ //      
12. นายวนิยั พุม่พิศ //      
13. นายธเนษฐศ์กัด์ิ แสนวนัดี //      
14. นางสุกานดา พุทธรักษา ////      
15. นางสาวปัทมาพร ประสาท

เขตการณ์ 
//  

    

 
 



หน้า 20 

หมายเหตุ :  
1)        x : ประธานกรรมการ, $ : รองประธานกรรมการ, + : ท่ีปรึกษา,  xx:  กรรมการ, xxx: กรรมการตรวจสอบ,  xxxx : กรรมการอิสระ, @: กรรมการผูมี้อ านาจ

ลงนาม, /: กรรมการบริหาร, = : กรรมการบริหารความเส่ียง,  //:  ผูบ้ริหาร, /// : ผูถื้อหุน้, //// :  เลขานุการบริษทั,# : ไม่มีขอ้มูลเปิดเผยโดยอา้งอิงขอ้มูลจาก 
DBD 

2)        ตวัเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทันั้น 
3)        *: สัดส่วนการถือหุน้โดยกลุ่มนายชาติชาย พานิชชีวะ (เก่ียวขอ้งกบั นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทยั พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริศ 

พานิชชีวะ / นางสาวอาภาพิศ พานิชชีวะ) 
4)        ** : สัดส่วนการถือหุ้นโดยผา่นบริษทั ชาติชีวะ จ ากดั (เก่ียวขอ้งกบั นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทยั พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริศ 

พานิชชีวะ / นางสาวอาภาพิศ พานิชชีวะ)  
5)        *** : สัดส่วนการถือหุน้โดยผา่นบริษทั ชีวาทยั จ  ากดั (เก่ียวขอ้งกบั นายชาติชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทยั พานิชชีวะ) 
6)        **** : สัดส่วนการถือหุน้โดยผา่นบริษทั คาเธ่ยลี์สแพลน จ ากดั (มหาชน) (เก่ียวขอ้งกบั นายชาติชาย พานิชชีวะ) 
7)        ***** : สัดส่วนการถือหุน้โดยผา่น บริษทั ไพลกัษณ์ จ ากดั และนายชาติชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทยั พานิชชีวะ 
          (ซ่ึงบริษทั ไพลกัษณ์ ถือโดย บริษทั ชาติชีวะ จ ากดั)  
8)        A : สัดส่วนการถือหุ้นโดยผา่นบริษทั กรมดิษฐ ์คอร์ป จ ากดั (เก่ียวขอ้งกบั นายววิฒัน์ กรมดิษฐ)์ 
9)      B : รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่และสัดส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2561 ดงัน้ี 

-         กลุ่มพานิชชีวะ สัดส่วนร้อยละ 22.32 ประกอบดว้ย นายชาติชาย พานิชชีวะ นางสมหะทยั พานิชชีวะ นายพาทิศ พานิชชีวะ นายสาริศ พานิชชีวะ  
          นางสาวอาภาพิศ พานิชชีวะ นางจรูญลกัษณ์ พานิชชีวะ  
- กลุ่มนายปิยะ เตชากลู สัดส่วนร้อยละ 20.16 ประกอบดว้ย นายปิยะ เตชากลู นางสายสุทธ์ิ เตชากลู นางสาวอรวรรณ เตชากลู 
-          กลุ่มกรมดิษฐ ์สัดส่วนร้อยละ 14.71 ประกอบดว้ยนายววิฒัน์ กรมดิษฐ ์บริษทั กรมดิษฐ ์คอร์ป จ ากดั นางสาววภิาว ีกรมดิษฐ์ 

10)      C : -    นางสาวนิชานนัท ์รัตนเกตุ ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็น รองกรรมการผูจ้ดัการ ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 
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รายช่ือบริษัททีเ่กี่ยวข้อง 

รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

1. บริษทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล 
เทคโนโลย ีจ  ากดั 

ใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสีย 

2. บริษทั ชาติชีวะ จ ากดั ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา 
3. บริษทั ชีวาทยั จ  ากดั (มหาชน) 1. ประกอบกิจการก่อสร้างโรงงาน คลงัสินคา้ ซ้ือ ขาย เช่า และ

จดัการทรัพยอ่ื์นเก่ียวกบัโรงงาน คลงัสินคา้ 
2. ประกอบกิจการคา้ท่ีดิน ท าการจดัสรรท่ีดินแลบา้น 

4. บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั การใหเ้ช่า การขาย การซ้ือและด าเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์
5.   บริษทั อมตะ ปิโตรเลียม จ ากดั ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์(เช่าสถานท่ีศูนยก์ารคา้ พร้อมบริการ

สาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง) 
6. บริษทั กรมดิษฐ ์พาร์ค จ ากดั ใหเ้ช่าอาคาร พร้อมทั้งใหบ้ริการและสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง

และใหเ้ช่าท่ีดิน 
7. บริษทั แก๊สแอนดเ์กียร์ โซลูชัน่ส์ จ  ากดั ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์และเคร่ืองใชท้างอุตสาหกรรม - 

คา้ปลีก,คา้ส่ง 
8. บริษทั คาเธ่ยลี์สแพลน จ ากดั (มหาชน) ลิซซ่ิง (ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น) เช่าซ้ือ (รถยนต ์เคร่ืองจกัร และ

ทรัพยสิ์นอ่ืน ) 
9. บริษทั คา้ไพบูลย ์จ  ากดั เขา้เป็นหุ้นส่วนจ ากดัความรับผดิชอบในหา้งหุน้ส่วน

จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัจ ากดัและบริษทัมหาชน
จ ากดั 

10. บริษทั ชา้งไอแลนด ์รีสอร์ท จ ากดั รีสอร์ทและสปา 
11. บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชัน่ จ  ากดั 

(มหาชน) 
น าเขา้และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ ระบบดบัเพลิง ระบบท าความเยน็ 
ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบพิมพดิ์จิตอล 

12. บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั การใหเ้ช่า ขาย ซ้ือและด าเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ 
13. บริษทั ดีที แอนด ์จี จ  ากดั เขา้เป็นหุ้นส่วนจ ากดัความรับผดิชอบในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือ

เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทั 
14. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทรานส์เน็ต 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ใหบ้ริการขนส่งทางบก 
15. บริษทั ทีทีแอล อุตสาหกรรม จ ากดั 

(มหาชน) 
ป่ันเส้นดา้ยและทอผา้ซ่ึงใชว้ตัถุดิบจากเส้นใยสังเคราะห์ 
- ผูผ้ลิต 

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

(มหาชน) 
การประกนัวนิาศภยั 

18. บริษทั บลูฟินิกซ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั บริการทางวศิวกรรมและใหค้ าปรึกษาทางเทคนิค 
19. บริษทั บางกอก คริสตลั จ ากดั อิฐแกว้ กระเบ้ือง-ผูผ้ลิต,คา้ส่ง 
20. บริษทั พารากอน คาร์ เรนทลั จ ากดั การใหเ้ช่ายานยนตช์นิดนัง่ส่วนบุคคลรถกระบะ รถตู้

และรถขนาดเล็กท่ีคลา้ยกนั 
21. บริษทั ไพบูลยธุ์รกิจ จ ากดั ใหเ้ช่าอาคารสถานท่ีและเฟอร์นิเจอร์ 
22. บริษทั ไพลกัษณ์ จ ากดั ประกอบธุรกิจโฮลด้ิง  
23. บริษทั สีมาธานี จ  ากดั หอ้งพกั,อาหาร,เคร่ืองด่ืม,อ่ืนๆ 
24. บริษทั อมตะ ทรานสปอร์ต จ ากดั ใหเ้ช่ารถยนต ์พร้อมบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
25. บริษทั อมตะ วีเอ็น จ ากดั (มหาชน) ประกอบกิจการลงทุนในบริษทัอ่ืนๆ 
26. บริษทั อมตะ โฮลด้ิง จ  ากดั นายหนา้ ตวัแทน ส่งออก อาหารกระป๋อง-ส่งออก 
27. บริษทั กรมดิษฐ ์คอร์ป จ ากดั การใชเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์(ท่ีดิน พื้นท่ี) พร้อมการ

ใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง (สาธารณูปโภค) ขายหนงัสือ 
28. บริษทั เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทวัร์ จ  ากดั ประกอบกิจการใหบ้ริการขนส่งพนกังานบริษทัต่างๆ 
29. Amata City Bien Hoa Joint Stock 

Company 
พฒันาอุตสาหกรรม 

30. บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จ ากดั ธุรกิจใหบ้ริการโครงข่ายเส้นใยแกว้น าแสง เพื่อยกระดบั
ระบบการส่ือสารโทรคมนาคมในนิคมอุตสาหกรรม 

 



 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของ    
บริษัทย่อย 

 
 

บริษทัฯ ไม่มีบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   
 

 
เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานของ

บริษัท (Compliance) 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
บริษทัไดแ้ต่งตั้ง บริษทั พีแอนดแ์อล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอก (Outsource) เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทั โดย

หวัหนา้ทีมตรวจสอบควบคุมภายในมีคุณสมบติั วฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ดงัน้ี 

ล าดับ รายช่ือ/
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนั
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวมน
พทัธ์ ภูมิรัต
นจรินทร์ 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
นางสาวกุลยา 
ภูมิรัตนจรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 - ปริญญาตรี หลกัสูตรบญัชี
บณัฑิต สาขาการบญัชี 
คณะบญัชี มหาวทิยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์
 

- ปริญญาโท หลกัสูตรบญัชี
มหาบณัฑิต สาขาวชิาบญัชี
บริหาร คณะพาณิชยศ์าสตร์
และการบญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

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

- Pre-CIA Course of 
Chulalongkorn University 

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

- - 2551 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senior 
Internal 
audit 
manager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั พี
แอนด์แอล 
อินเทอร์
นอล ออดิท 
จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ใหบ้ริการตรวจสอบภายใน 
ตวัอยา่งธุรกิจท่ีใหก้าร
ตรวจสอบ ไดแ้ก่ 

- ธุรกิจโทรคมนาคม 
- ธุรกิจซ้ือ มาขายไป(สินคา้ไอ
ที) 
- ธุรกิจผลิตช้ิน ส่วนรถยนต ์
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
- ธุรกิจบริการเรือเฟอร์ร่ี 
- ธุรกิจผลิตจิวเวลล่ี 
- ธุรกิจโรงพยาบาล 
- ธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
- ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 
- ธุรกิจสินเช่ือเงินสดส่วนบุคคล 
- ธุรกิจจ าหน่ายพลงังาน 
  (ชีวมวล) 
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ล าดับ รายช่ือ/
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนั
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

1. นางสาวมน
พทัธ์ ภูมิรัต
นจรินทร์ 
 
 (ต่อ) 

 
 
2548 - 2549 
 
 
 
 
2546 - 2547 
 
 
 
 
2541 - 2546 

 
 
Marketing 
Officer 
 
 
 
Assistant 
Teacher 
 
 
 
Accountant 
staff 

 
 
หลกัทรัพย ์
ซีมิโก ้
จ  ากดั 
(มหาชน) 

 
มหาวทิยาลั
ยธุรกิจ
บณัฑิตย ์
(คณะบญัชี) 
 
สมาคม
เทคโนโลย ี
 

- ธุรกิจผลิตสินคา้เคร่ืองด่ืม 
- เป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 
 
 
 
 
 
- สถาบนัการศึกษา 
 
 
 
 
- สมาคมเทคโนโลย ี

 



 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคา
ทรัพย์สิน 

 
 

บริษทัไม่มกีารประเมินราคาทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 



   
 

 
เอกสารแนบ 5 อืน่ๆ 

 










