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วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ กลยุทธ์ในการดาเนินงาน
วิสัยทัศน์ (Vision)
เรำจะเป็ นผู้นำในกำรให้ บริกำรรับส่งพนักงำนแก่โรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ
โดยมุง่ มัน่ พัฒนำกำรบริกำรเพื่อให้ เกิดควำมพึงพอใจแก่ผ้ ใู ช้ บริกำรและ
สร้ ำงมำตรฐำนกำรให้ บริกำรจนเป็ นที่ยอมรับในระดับสำกล

พันธกิจ (Mission)
• รักษำฐำนธุรกิจให้ เข้ มแข็ง เสริมสร้ ำงกำรเติบโต และขยำยฐำนธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง สู่ควำมยัง่ ยืน
• ปรับใช้ เทคโนโลยีในกำรให้ บริ กำรและควบคุมกำรเดินรถเพื่อควำมปลอดภัย และตอบสนองควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้ บริกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
• พัฒนำและเสริมสร้ ำงศักยภำพของบุคคลำกรให้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรฏิบตั งิ ำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

กลยุทธ์ ในการดาเนินงาน (Strategy)
• รักษำฐำนลูกค้ ำเดิมและควบคูไ่ ปกับกำรสร้ ำงฐำนลูกค้ ำใหม่ ด้ วยบริกำรที่มีคณ
ุ ภำพ
• พัฒนำระบบปฏิบตั ิกำรและมำตรฐำนกำรให้ บริกำรรับส่งพนักงำนที่มีคณ
ุ ภำพ
• พัฒนำและเสริมสร้ ำงศักยภำพของบุคลำกรฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร และผู้ขบั ขี่ให้ ได้ มำตรฐำน
• ให้ ควำมสำคัญและเสริมสร้ ำงควำมพึงพอใจแก่ผ้ ใู ช้ บริกำร
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ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริ ษัทภำษำไทย

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริ ษัทภำษำอังกฤษ

ATP30 Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์

ATP30

ทุนจดทะเบียน

154,678,500 บำท

ทุนที่ออกและชำระแล้ ว

130,365,593.75 บำท

มูลค่ำที่ตรำไว้ ตอ่ หุ้น

0.25 บำท

กำรประกอบธุรกิจ

ให้ บริ กำรรถโดยสำรไม่ประจำทำงเพื่อขนส่งพนักงำนของโรงงำน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ทังในและนอกเขตอุ
้
ตสำหกรรม

ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่

เลขที่ 700/199 หมูท่ ี่ 1 ตำบลบ้ ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี
20160
โทรศัพท์และโทรสำร 0-3846-8788

ที่ตงสำขำระยอง
ั้

เลขที่ 13/3 ซอยมำบชลูด 4 ถนนมำบชลูด-แหลมสน ตำบลห้ วยโป่ ง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-3151
โทรสำร 0-3833-7667

ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนบำงพระ

เลขที่ 102/48 หมูท่ ี่ 9 ตำบลบำงพระ อำเภอศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี
20210
โทรศัพท์และโทรสำร 0-3831-3054

เลขทะเบียนนิติบคุ คล

0107558000105

เว็บไซต์

www.atp30.com

เลขำนุกำรบริ ษัท /

นำงสุกำนดำ พุทธรักษำ

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 06-3903-0049
E-Mail: sukarnda.p@atp30.com

นักลงทุนสัมพันธ์

นำงสำวโชติกำ วีระศิลป์
โทรศัพท์ 0-3846-8789, 09-1774-4432
E-Mail: chotiga@atp30.com

นำยทะเบียนหลักทรัพย์

บริ ษัท ศูนย์ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้สอบบัญชี

บริ ษัท สำนักงำน อี วำย จำกัด
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ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 (งบกำรเงินประจำปี )
2560

2559

2558

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม

พันบำท

668,863

511,516

487,317

หนี ้สินรวม

พันบำท

382,553

268,016

254,252

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดาเนินงาน

พันบำท

286,310

243,499

233,066

รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร

พันบำท

347,503

300,780

264,269

ต้ นทุนบริ กำร

พันบำท

266,253

229,028

205,177

กำไรขันต้
้ น
อัตราส่ วนทางการเงิน

พันบำท

81,250

71,752

59,092

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ร้ อยละ

9.91

9.20

7.76

อัตรำกำไรขันต้
้ น

ร้ อยละ

23.38

23.86

22.36

อัตรำกำไรสุทธิ

ร้ อยละ

7.53

7.25

4.44

อัตรำส่วนสภำพคล่อง

เท่ำ

0.73

0.95

1.64

อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ข้ อมูลหุ้นสามัญ

เท่ำ

1.34

1.10

1.09

มูลค่ำตำมบัญชีตอ่ หุ้น

บำท

0.25

0.25

0.25

รำคำตลำด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

บำท

0.95

1.78

1.71

เงินปั นผลจ่ำยต่อหุ้น

บำท

0.030

0.045

0.022

ร้ อยละ

62.96

94.79

89.92

บำท

0.053

0.044

0.040

อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล /1
กำไรสุทธิตอ่ หุ้น

หมำยเหตุ : /1 กำไรสุทธิหลังหักสำรองตำมกฏหมำย หำรด้ วยรำยได้ รวม
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สารจากประธานกรรมการ

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ รับความไว้ วางใจจาก
ฐานลูกค้ าเดิมด้ วยการต่อสัญญาบริ การทุกราย (ร้ อยละ
100) และมีการขยายการลงทุนในธุรกิจจากการขยาย
ฐานลูกค้ า และเพิ่มความสามารถในการให้ บริ การ ซึง่ ถือ
เป็ นการขับเคลือ่ นในการพัฒนาการให้ บริ การขนส่ง
บุคลากร โดยการนาระบบการจัดการความปลอดภัยทาง
ถนน (ISO 39001: Road Traffic Safety Management
System: RTSMS) มาปรับใช้ กบั โครงสร้ างการปฏิบตั ิที่ดี
ที่เป็ นสากลสาหรับการกาหนดและการจัดการด้ านความ
เสีย่ งความปลอดภัยทางถนน เพือ่ ตอบสนองความ
ต้ องการที่เพิ่มขึ ้น อีกทังการพั
้
ฒนาให้ มีระบบการบริ หาร
จัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพช่วยในการลดต้ นทุน เพิ่ม
ผลกาไร และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ ในระยะยาว

ในนามของคณะกรรมการ บริ ษัท เอทีพี 30
จากัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้ าและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
ที่ให้ ความไว้ วางใจ เชื่อมัน่ และสนับสนุนการดาเนินงาน
ของบริ ษัทเสมอมา บริษัทฯ จะดาเนินธุรกิจอย่างมือ
อาชีพ ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้ นการ
ให้ บริ การทีใ่ ห้ ความสาคัญเรื่ องความปลอดภัย ความ
น่าเชื่อถือ และความสะดวกสบาย เพื่อความพึงพอใจของ
ลูกค้ า รวมถึงการใส่ใจต่อผู้ใช้ ถนนและสิง่ แวดล้ อม
เพื่อเป็ นการสร้ างประโยชน์สงู สุดให้ กบั ผู้มีสว่ น
ได้ เสีย บริ ษัทจะดาเนินธุรกิจภายใต้ ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้ อม ยึดมัน่ หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อผลักดันให้ บริ ษัทฯ เติบโตภายใต้
หลักเกณฑ์ธรรมภิบาลทีด่ ีและแนวทางการเติบโตธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืนต่อไป

(นายชาติชาย พานิชชีวะ)
ประธานคณะกรรมการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
ต่อรายงานทางการเงิน
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งบ
การเงินของบริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) ซึ่งได้ จดั ทา
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยได้ มีการพิจารณา
นโยบายการบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งสม่าเสมอ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และ
การรายงานที่สมเหตุผลในการจัดทางบการเงิน รวมทังให้
้
มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอ และโปร่งใสใน
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ตามรายงานของผู้สอบ
บัญชีเพื่อประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไป
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ จัดให้ มีการกากับดูแล
กิ จ การที่ ดีแ ละด ารงรั กษาไว้ ซึ่งระบบการบริ ห ารความ
เสีย่ งและการควบคุมภายใน เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจได้ ว่า
มี ก ารบัน ทึ ก ข้ อ มูล ทางบัญ ชี ได้ อ ย่ า งถูก ต้ อ งครบถ้ ว น
ทัน เวลา และเพี ย งพอที่ จ ะด ารงรั ก ษาไว้ ซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์
ตลอดจนป้องกันมิให้ เกิดการทุจริ ต หรื อการดาเนินการใน
รายการที่ผิดปกติอย่างมีนยั สาคัญ

คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการ
้
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้ วยกรรมการอิสระ เพื่อทาหน้ าที่
กากับดูแล สอบทาน ความน่าเชื่ อถื อและความถูกต้ อง
ของรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ กากับดูแลทาการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสีย่ ง และการ
ตรวจสอบภายในให้ มี ป ระสิท ธิ ภาพโดยความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกับ เรื่ อ งนี ไ้ ด้ ป รากฎใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง แสดงไว้ ใน
รายงานประจาปี นี ้แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าระบบการ
ควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในของบริ ษั ท
สามารถให้ ความเชื่อมัน่ ได้ วา่ งบการเงินของบริ ษัท เอทีพี
30 จ ากัด (มหาชน) สาหรั บ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2560 นัน้ แสดงฐานะการเงิ น ผลการด าเนิ น งานและ
กระแสเงินสด โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ตามเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ที่ใน
รายงานประจาปี นี ้แล้ ว

(นายชาติชาย พานิชชีวะ)
ประธานคณะกรรมการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษัท เอทีพี 30
จากัด (มหาชน) ได้ รับการแต่งตัง้ ตามมติของคณะกรรม
การของบริ ษัท เพื่อให้ บริ ษัทมีการดาเนินงานที่โปร่ งใสมี
มาตรฐาน มีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริ หารจัดการ
ความเสี่ยง มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิ ท ธิ ผ ล รวมทัง้ มี ก ารจัด ท าและเปิ ดเผยรายงาน
ทางการเงินที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เป็ นไปตามมาตรฐานและ
ข้ อก าหนดที่ เ กี่ ยวข้ อง คณ ะกรรม การตรวจสอบ
ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน คือ
นางสุวรรณี คามัน่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายกาชัย บุญจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ กรรมการตรวจสอบ
โดยทัง้ 3 ท่ า น เป็ นกรรมการอิ ส ระทัง้ หมด และมี คุ ณ
สมบัติครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตามหลัก เกณฑ์ ข องส านั ก งานคณะ
กรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิบตั ิหน้ าที่และพิจารณาในเรื่ องสาคัญต่างๆ โดยสรุ ป
ดังนี ้
1. พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบ
การเงินประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบ
การเงินของบริ ษัทรายไตรมาส และงบการเงิน ประจาปี
2560 ของบริ ษัท ซึง่ ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยได้ เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุก

ครั ง้ ที่ มี ก ารพิ จ ารณางบการเงิ น รายไตรมาสและงบ
การเงินประจาปี เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ การจัดทางบการเงินมี
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอ ทันต่อเวลา การปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ก่อนเสนอให้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาอนุมัติ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2560
บริ ษัทได้ จดั ทารายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง เพียงพอ
ตามที่ควรในสาระสาคัญ และเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
2. สอบทานความเหมาะสมของรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน
หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายการที่เกี่ยวโยง
กัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษัท รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการดังกล่าวตาม
ข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทย และ
สานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่า บริ ษัทมีกระบวน
การพิจารณาที่โปร่งใสเป็ นธรรม และมีการเปิ ดเผยข้ อมูล
อย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็ นการดาเนินการตามธุรกิ จปกติของ
บริ ษั ท มี ค วามสมเหตุสมผล และมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มูล
อย่างเพียงพอ ถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว
3. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ สอบทานการควบคุม ภายในตรวจสอบภายใน จาก
รายงานการตรวจสอบภายใน ของผู้ตรวจสอบภายในทุก
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ไตรมาส ซึ่ง ครอบคลุม ระบบงานที่ ส าคัญ ของบริ ษั ท ฯ
ตลอดจนติดตาม และให้ คาแนะนาต่างๆ กับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายจัดการได้ มีการแก้ ไขปรับปรุ ง
ตามข้ อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และกิ จกรรม
การตรวจสอบภายในเป็ น ไปอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล คณะกรรมการตรวจสอบ มี ค วามเห็ น ว่ า
บริ ษั ท ฯ มี ระบบการควบคุม ภายในและการตรวจสอบ
ภายในโดยรวมที่ เ พี ย งพอ และเหมาะสม ไม่ พ บ
ข้ อบกพร่ อ งที่ อ าจมี ผลกระทบต่อการด าเนิ นธุ รกิ จ ของ
บริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
4. การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อกาหนด กฎระเบียบ
ของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามหลักของกฎหมาย
และแนวทางปฏิบตั ิที่ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
กาหนดไว้ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีการดาเนินงาน
ที่ถกู ต้ องและโปร่งใส สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นัก
ลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
5. การพิ จ ารณ าแต่ ง ตั ง้ ผู้ สอบบั ญ ชี ป ระจ าปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิ จ ารณาคัด เลื อ ก เสนอ
แต่ ง ตัง้ และเสนอค่ า ตอบแทนผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท

ประจาปี 2560 ตามเกณฑ์การประเมินของบริ ษัทฯ ได้ แก่
ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน คุณภาพ มาตรฐานการ
ปฏิ บัติ ง าน และผู้ส อบบั ญ ชี มี คุ ณ สมบัติ ถูก ต้ องตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีมติ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท ก่อนเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ แต่งตัง้ บริ ษั ท สานักงาน อี วาย
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2560 ดังนี ้
1. คุณ ศุภชัย ปั ญ ญาวัฒ โน ผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ าต
ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรื อ
2. คุณชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรื อ
3. คุณกรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5874

(นางสุวรรณี คามัน่ )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ตระหนั ก ถึ ง ความ
ส าคั ญ ของการบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง จะท าให้ ธุ ร กิ จ
ดาเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดนโยบายด้ านการ
บริ หารความเสี่ยง การจัดทาแผนการบริ หารความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจของบริ ษัท รวมทัง้ การ
กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ ไขความเสี่ยง และการ
ติดตามผลอย่างสม่าเสมอ คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ย ง ได้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยในปี 2560 มีก ารประชุมการ
บริ หารความเสีย่ งพิจารณาเรื่ องที่สาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
1. พิจารณาแผนบริ หารความเสี่ยงประจาปี คณะกรรม
การบริ หารความเสี่ยงได้ ทาการประเมินความเสี่ยงและ
จัดระดับ ความสาคัญ ของความเสี่ยง พร้ อมทัง้ กาหนด
ผลกระทบที่เกิดขึ ้นและกาหนดวิธีจดั การความเสี่ยงนันๆ
้
ให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ หรื อลดโอกาสที่จะเกิดขึ ้น

2. ติ ด ตามและทบทวนการด าเนิ น งานตามแผนการ
บริ หารจัดการความเสี่ยงภายใต้ นโยบายและกรอบการ
บริ หารความเสี่ยงที่กาหนดไว้ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทมี
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งอย่ า งเป็ นระบบและมี
ประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทา
การติดตามและสอบทานการจัดการความเสีย่ งด้ านต่างๆ
ของบริ ษัทเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ตงไว้
ั้
จากการดาเนินงานดังกล่าวข้ างต้ น คณะกรรม
การบริ หารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่าการบริ หารความ
เสี่ย งของบริ ษั ท มี ค วามต่อ เนื่ อ งและด าเนิ น -ไปอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ สอดคล้ องกับหลักและแนวทางปฏิบตั ิใน
การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี รวมถึ ง มี ร ะบบการควบคุ ม
ภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับธุรกิจ การปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนิน
ธุรกิจ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน

(ดร.สุพจน์ เธียรวุฒ)ิ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
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โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการ

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(ฝ่ ายปฎิบัตกิ าร)

ผู้จัดการ
ฝ่ าย
ปฏิบัติการ

ผู้จัดการ
ฝ่ ายซ่ อม
บารุ ง

ผู้จัดการ
ฝ่ ายความ
ปลอดภัย

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดการ
ฝ่ าย
ประกัน
คุณภาพ

ผู้จัดการ
ฝ่ ายบุคคล
และ
ธุรการ

ผู้จัดการ
ฝ่ ายบัญชี

ผู้จัดการ
ฝ่ าย
การเงิน
และ
ควบคุม

โครงสร้ างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วยคณะกรรมการทังหมด
้
4 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการ
บริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริ หาร และคณะผู้บริ หารทังหมด
้
9 ท่าน
และมีบคุ ลากรของบริ ษัทรวมทังสิ
้ ้น 282 ท่าน

ผู้จัดการ
ฝ่ าย
การตลาด
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เป้าหมายในการดาเนินธ ุรกิจ
บริ ษัทฯ มีกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยได้ แก่ ผู้ประกอบกำรในภำคกำรผลิตที่มีที่ตงโรงงำนอยู
ั้
่ในเขตนิคมอุตสำหกรรม หรื อ
นอกเขตนิคมอุตสำหกรรมในพื ้นที่ภำคตะวันออกครอบคลุมพื ้นที่ 4 จังหวัดได้ แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดปรำจีนบุรี
และจังหวัดฉะเชิงเทรำ ตลอดระยะเวลำที่ผำ่ นมำบริ ษัทได้ ทำกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยยึด
หลักควำมพึงพอใจของลูกค้ ำเป็ นสำคัญ และยึดมัน่ กับนโยบำยในกำรให้ บริ กำรดังนี ้
• หลักควำมปลอดภัย (Safety)
• หลักภำพลักษณ์และควำมน่ำเชื่อถือ (Reliability)
• หลักควำมสะดวกสบำย (Comfort)
ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญในช่ วงที่ผ่านมา
บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) เดิมใช้ ชื่อ บริ ษัท อมตะทรำนสปอร์ ต 30 จำกัด ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 20 ตุลำคม 2548 โดย
นำยปิ ยะ เตชำกูล ร่ วมกับนำยวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ และนำยชำติชำย พำนิชชีวะ เพื่อดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรขนส่งพนักงำนระหว่ำง
เขตชุมชนที่พกั อำศัยไปยังสถำนประกอบกำรในเขตนิคมอุตสำหกรรม อำทิ
• นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
• นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง
และขยำยไปยัง สถำนประกอบกำรภำยนอกนิ ค มอุต สำหกรรม โดยเฉพำะในเขตภำคตะวัน ออกซึ่งเป็ น พื น้ ที่ ที่ มี โรงงำน
อุตสำหกรรมและสถำนประกอบกำรตังอยู
้ เ่ ป็ นจำนวนมำก ต่อมำบริ ษัทฯ มีกำรเติบโตและขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง และเข้ ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (m.a.i.) เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2558
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษัทฯ มีรถโดยสำรให้ บริ กำร 5 ประเภท ได้ แก่ รถบัส รถมินิบสั และรถไมโครบัส
รถตู้วีไอพี รถตู้ และรถวีไอพี จำนวนรวม 238 คัน
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ภาพรวมการประกอบธ ุรกิจ
บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เป็ นผู้ให้ บริ การรถโดยสารขนส่งบุคลากร ระหว่างแหล่งที่พกั อาศัยในเขต
ชุม ชนไปยัง โรงงานอุต สาหกรรมหรื อ สถานประกอบการ โดยเฉพาะเขตนิ ค มอุต สาหกรรมในภาคตะวั น ออก (Eastern
Seaboard) ซึ่งได้ รับใบอนุญาตให้ เป็ นผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจาทางจากกรมขนส่งทางบก โดยมีรถโดยสาร
ให้ บริ การ 5 ประเภท
จานวนที่นงั่
มากกว่า 40
• รถบัส
ไม่เกิน 30 / ไม่เกิน 21
• รถมินิบสั / รถไมโครบัส
10
• รถตู้วี ไอ พี
13
• รถตู้
ไม่เกิน 7 ที่นงั่
• รถวี ไอ พี
โดยแบ่งรูปแบบการบริ การเป็ น 2 รูปแบบ
 การให้ บริ การโดยรถโดยสารของบริ ษัท ซึง่ ประมาณร้ อยละ 78.15 เป็ นรถบัส ส่วนที่เหลือเป็ นรถมินิบสั และรถตู้
 การให้ บริ การโดยรถร่วมบริ การ ซึง่ กว่าร้ อยละ 88.89 เป็ นรถตู้ ส่วนที่เหลือเป็ นรถบัส
อีกทังบริ
้ ษัทฯ ยังนาระบบสารสนเทศมาใช้ ในการบริ หารการเดินรถ ทาให้ สามารถควบคุมต้ นทุน, เส้ นทาง - เวลาการเดินรถ
และคุณภาพการขับของพนักงานขับรถ ทาให้ ประสิทธิภาพในการบริ หารและการจัดการเดินรถเพิ่มขึ ้น ซึง่ ตลอดระยะเวลาที่ผา่ น
มา บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญแก่การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร โดยเฉพาะพนักงานขับรถ ซึง่ ทางบริ ษัทเรี ยกว่า “นักขับ” การ
กาหนดกระบวนการคัดเลือกนักขับ การจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้ านความปลอดภัยในการขับขี่ และสร้ างจิตสานึกในการ
ให้ บริ การ รวมถึงการปลูกฝังความใส่ใจต่อสวัสดิภาพในชีวิตและทรัพย์สนิ ของผู้โดยสารและผู้ร่วมเดินทางบนถนน
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ลักษณะการประกอบธ ุรกิจ
บริ ษัทฯ ได้ รับใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจาทางโดยกรมขนส่งทางบก ปั จจุบนั บริ ษัท ฯ แบ่งรู ปแบบ
รถที่ให้ บริ การรับส่งเป็ น 2 รูปแบบ ได้ แก่
1.

รถโดยสารของบริษัทฯ :
รถโดยสารของบริ ษัทฯ ทุกคันได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นรถที่ได้ รับอนุญาตรับ-ส่งบุคคลถูกต้ องตามกฎหมาย (ป้ายทะเบียนสี
เหลืองตัวหนังสือดา) ซึ่งบริ ษัทร่ วมกับผู้ผลิตและจาหน่ายรถชัน้ นา อาทิ ฮีโน่ สแกนเนีย และเมอร์ เซเดส-เบนซ์ เพื่อ
ออกแบบโครงสร้ างรถโดยสารให้ มีความปลอดภัยและสะดวกสบายต่อผู้โดยสาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รถโดยสาร
ของบริ ษัทฯ มีจานวนทังสิ
้ ้น 238 คัน แบ่งเป็ นรถบัสโดยสารจานวน 186 คัน รถมินิบสั โดยสารและรถไมโครบัสจานวน
11 คัน รถตู้วีไอพีจานวน 7 คัน รถตู้โดยสารจานวน 33 คัน และรถวีไอพี 1 คัน

2.

รถโดยสารร่ วมบริการ:
บริ ษัทฯ มีรถร่วมบริ การที่อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ ซึง่ บริ ษัทฯ คัดเลือกจากผู้ให้ บริ การรถร่วมที่มีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานตามที่บริ ษัทฯ กาหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรถร่ วมบริ การที่ให้ บริ การรวมทังสิ
้ ้น 90 คัน แบ่งเป็ น
รถตู้ร่วมบริ การ 80 คัน และรถบัสร่วมบริ การ 10 คัน (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ปริ มาณรถร่วมบริ การอาจมีการเปลีย่ นแปลง
โดยขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการใช้ งาน) โดยตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2558 บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายการใช้ ผ้ รู ่วมบริ การที่จะ
ให้ บริ การ จะต้ องเป็ นบุคคลหรื อนิติบุคคลที่ได้ รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ในการเป็ นผู้ได้ รับอนุญ าตเป็ น
ผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจาทางเท่านัน้
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พัฒนาการที่สาคัญ
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รายละเอียด
เดือนตุลาคม จดทะเบียนก่อตังบริ
้ ษัท โดยใช้ ชื่อบริ ษัท อมตะทรานสปอร์ ต 30 จากัด (ATP30) ด้ วย
ทุน จดทะเบี ยน 1.00 ล้ านบาท โดยมี สานัก งานใหญ่ ตัง้ อยู่เลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ต าบลบ้ านเก่ า
อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และได้ รับใบอนุญาตเป็ นระยะเวลา 5 ปี จากกรมการขนส่งทางบกให้
สามารถประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้ วยรถที่ใช้ ในการขนส่งผู้โดยสาร
บริ ษั ท ฯ เริ่ ม ให้ บ ริ ก ารรถรั บ ส่ง บุ ค ลากรจากแหล่ง ที่ พัก อาศัย ในเขตชุ ม ชนมายัง โรงงานสถาน
ประกอบการ ซึ่งในช่วงแรกให้ บริ การลูกค้ าที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง
บริ ษัทฯ เริ่ มดาเนินการให้ บริ การโดยใช้ รถบัสจานวน 1 คันและรถตู้จานวน 2 คัน เพื่อให้ บริ การรับส่ง
บุคลากรแก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
เดือนพฤศจิกายน บริ ษัทได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 5.00 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุน
จานวน 40,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และเรี ยกชาระเต็มจานวน เพื่อ
นาเงินมาลงทุนขยายการให้ บริ การและเป็ นเงินทุนหมุนวียนในกิจการ
เดือนพฤษภาคม บริ ษัท ฯ ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 10.00 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 50,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และเรี ยกชาระเต็มจานวน เพื่อ
นาเงินมาลงทุนขยายการให้ บริ การและเป็ นเงินทุนหมุนวียนในกิจการ
บริ ษัทฯ เริ่ มจัดหารถบัสที่ใช้ แชสซีและเครื่ องยนต์ใหม่จากผู้ผลิตโดยตรงเพื่อให้ บริ การพร้ อมกันกับรถ
บัสที่ใช้ แชสซีและอะไหล่ใช้ แล้ วมาประกอบเป็ นแชสซีและเครื่ องยนต์ที่สมบูรณ์ โดยเริ่ มใช้ รถบัสที่ใช้
แชสซีและเครื่ องยนต์ใหม่ ได้ แก่ ฮีโน่ รุ่น RK เพื่อให้ บริ การรับส่งบุคลากรแก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
บริ ษัทฯ ได้ ขยายพื ้นที่ให้ บริ การไปยังโรงงานสถานประกอบการนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
และอมตะซิตี ้ โดยมุง่ เน้ นนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานที่อยูใ่ นเขตภาคตะวันออก
บริ ษัทฯ มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง และขยายพื ้นที่ให้ บริ การไปยังเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด จังหวัดระยอง
เดือนสิงหาคม บริ ษั ท ฯ ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 20.00 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุน
จานวน 100,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และเรี ยกชาระเต็มจานวน เพื่อ
นาเงินมาลงทุนขยายการให้ บริ การและเป็ นเงินทุนหมุนวียนในกิจการ
บริ ษัทฯ เริ่ มจัดหารถบัสสแกนเนีย จากประเทศสวีเดน มาให้ บริ การแก่ลกู ค้ า โดยเริ่ มจากรถบัสสแกน
เนีย รุ่น K310 และ K250 ตามลาดับ
บริ ษัทฯ ได้ นาเทคโนโลยีการควบคุมการเดินรถด้ วยระบบดาวเทียม GPS มาติดตังในรถของบริ
้
ษัท ฯ
ทุกคัน โดยกาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการสามารถทาการตรวจสอบสถานะของรถได้ ตลอด 24
ชั่ว โมง แบบ Real Time และสามารถท าการบัน ทึ ก สถานะของรถตามที่ ก าหนด เพื่ อ ตรวจสอบ
ย้ อนกลับ (Log sheet) โดยควบคุม ให้ รถทุก คันพร้ อมให้ บริ การก่อนเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที และ
ควบคุมความเร็ วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยบริ ษัท ฯ จะนาส่งรายงานสรุ ปข้ อมูลการรับส่งให้
ลูกค้ าทราบทุกวัน (Daily Report)
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รายละเอียด
 เดือนมกราคม บริ ษัทฯ ได้ รับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้ วยรถที่ใช้ ในการ
ขนส่งผู้โดยสาร ซึง่ ออกโดยกรมการขนส่งทางบก ออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
 เดือนธัน วาคม บริ ษั ท ฯ ได้ เพิ่มทุนจดทะเบี ยนเป็ น 40.00 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุน
จานวน 200,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และเรี ยกชาระ 10.00 ล้ านบาท
ทาให้ มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 30.00 ล้ านบาท
 บริ ษัทฯ เริ่ มดาเนินโครงการ “12 ยิ ้ม รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อเป็ นแรงจูงใจและกระตุ้นพนักงาน
ขับรถให้ เป็ นนักขับที่มีคุณภาพ ห่วงใยความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้โดยสาร โดยมอบโบนัส
พิเศษให้ พนักงานขับรถที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ
 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/ 2555 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 มีมติเรี ยกทุนชาระส่วนที่เหลืออีก
จานวน 10.00 ล้ านบาท ทาให้ บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 40.00 ล้ านบาท
 เปลีย่ นชื่อจาก “บริ ษัท อมตะทรานสปอร์ ต 30 จากัด” เป็ น “บริ ษัท เอทีพี 30 คอร์ เปอเรชัน่ จำกัด”
 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดสานักงานสาขาที่มาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าในพื ้นที่
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ในเขตพื ้นที่จงั หวัดระยอง
 เปลี่ยนแปลงมาตรฐานตัวรถ โดยรถบัสโดยสารทุกคันของ ATP30 จะต้ องประกอบจากแชสซีและ
เครื่ องยนต์ใหม่จากบริ ษัทรถชันน
้ า เช่น ฮีโน่ สแกนเนีย และกรณีที่เป็ นรถปรับอากาศจะติดตังระบบ
้
ปรับอากาศที่เป็ นอุปกรณ์ ใหม่ทกุ ชิ ้นเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้โดยสาร รวมทังรถทุ
้ กคันจะต้ องมีระบบ
อานวยความสะดวก โดยคานึกถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็ นหลัก
 บริ ษัทฯ ขยายเขตพื ้นที่การให้ บริ การไปยังโรงงานสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
จังหวัดระยอง
 บริ ษัทฯ ได้ นาแอพพลิเคชัน่ มาใช้ ในการเดินรถเพื่อให้ นกั ขับสามารถใช้ Tablet หรื อ Smartphone
บันทึกข้ อมูลการเดินรถต่างๆ และส่งต่อข้ อมูลแบบออนไลน์มายังศูนย์ควบคุมการเดินรถแบบ Real
Time
 บริ ษัทฯ ได้ ทาการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานเพื่อฝึ กอบรมพนักงานขับรถให้ เป็ นนักขับมืออาชีพ อัน
ได้ แก่
- หลักสูตรความปลอดภัยขันพื
้ ้นฐาน (Basic Safety)
- หลักสูตรเทคนิคการขับขี่เชิงป้องกัน (Defensive Driving Technique)
- หลักสูตรการให้ บริ การสาหรับนักขับมืออาชีพ (Service Mind)
 วันที่ 12 มีนาคม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 มีมติอนุมตั ิเรื่ องสาคัญ ดังนี ้
 จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 443,130 บาท
 จ่ายเงินปั นผลจานวน 30.00 ล้ านบาท
 เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 30.00 ล้ านบาท ทาให้ บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนรวม 70.00 ล้ านบาท
 วันที่ 14 มีนาคม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1 ปี 2558 มีมติอนุมตั ิเรื่ องสาคัญ ดังนี ้
 อนุมตั ิการแปรสภาพจากบริ ษัทจากัด เป็ น “บริ ษัทมหาชนจากัด”
 เดือนมกราคม บริ ษัทฯ ได้ รับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้ วยรถที่ใช้ ใน
การขนส่งผู้โดยสาร ซึง่ ออกโดยกรมการขนส่งทางบก ออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
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2561

รายละเอียด
 วัน ที่ 8 มิ ถุน ายน ใบสาคัญ แสดง สิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท เอที พี 30 จ ากัด
(มหาชน) รุ่ น ที่ 1 (ATP30-W1) จ านวน 123,749,504 หน่ ว ย ได้ รั บ อนุ มัติ เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเริ่ มซื ้อขายในตลาดหลักทรัยพ์ เอ็ม เอ ไอ
 วัน ที่ 23 สิ ง หาคม บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รอง มาตรฐานการบริ ห ารความปลอดภัย ทางถนน (BS
ISO39001 : 2012 Road traffic safety management system) โดยมี ผ ลตั ง้ แต่ วัน ที่ 1 สิ ง หาคม
2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2563
 วันที่ 20 พฤศจิกายน บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สิทธิครัง้ ที่ 1 ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท เอที พี 30 จ ากัด (มหาชน) รุ่ น ที่ 1 (ATP30-W1) จ านวนรวมทัง้ สิ น้
123,749,504 หน่วย
 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โดยมีกาหนดการใช้ สทิ ธิ คือวันที่ 29 ธันวาคม 2560 วันที่ 29 มิถนุ ายน
2561 วันที่ 28 ธันวาคม 2561 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สิทธิตรงกับ
วันหยุดทาการ ให้ เลือ่ นวันกาหนดการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว เป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้
สิทธิครัง้ ดังกล่าว) รวมเป็ นการใช้ สทิ ธิทงหมด
ั้
4 ครัง้
 วัน ที่ 11 มกราคม มี การใช้ สิทธิ ของใบสาคัญ แสดงสิท ธิ (ATP30-W1) จ านวน 26,462,571 หน่วย
แปลงเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 26,462,571 หุ้น และได้ รับอนุมัติ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเริ่ มซื ้อขายในตลาดหลักทรัยพ์ เอ็ม เอ ไอ
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/ 2561 มีมติอนุมตั ิเรื่ องที่สาคัญ ดังนี ้
- มีมติอนุมตั ิจดั สรรกาไรเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายจานวน 1,400,000 บาท
-

จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดจานวนเงิน 15.64 ล้ านบาท (ร้ อยละ 62.96 ของกาไรสุทธิปี 2560) โดย
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 12 เมษายน 2561 และ
กาหนดจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในวันที่ 30 เมษายน 2561

-

มีมติกาหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา
14.00 น. ณ ห้ องพาโนรามา ชัน้ 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพฯ โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 (Record
Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2561
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ตารางแสดงจานวนรถโดยสารที่ให้ บริการ
(แยกตามรถที่ให้ บริการระหว่ างปี 2558 - 2560)
รถโดยสำร

ปี 2558
จำนวน
ร้ อยละ

ปี 2559
จำนวน
ร้ อยละ

(คัน)

ปี 2560
จำนวน
ร้ อยละ

(คัน)

(คัน)

รถโดยสารของบริษัท
รถบัส

127

55.46

147

55.26

186

56.71

รถมินิบสั / รถไมโครบัส

2

0.88

5

1.88

11

3.35

รถตู้

8

3.49

22

8.27

33

10.06

รถตู้ วี ไอ พี

2

0.87

2

0.75

7

2.14

รถ วี ไอ พี

-

-

-

-

1

0.30

139

60.70

176

66.16

238

72.56

รถบัส

10

4.37

10

3.76

10

3.05

รถตู้

80

34.93

80

30.08

80

24.39

90
229

39.30
100.00

90
266

33.84
100.00

90
328

27.44
100.00

รวมรถโดยสารของบริษัท
รถโดยสารร่ วมบริการ

รวมรถโดยสารร่ วมบริการ
รวม

สัดส่ วนรายได้ ของบริษัทฯ แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้ าในปี 2560
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คณะกรรมการบริษทั

จากซ้ ายไปขวา
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ >> นางสุวรรณี คามั่น>>นายกาชัย บุญจิรโชติ>>
นายชาติชาย พานิชชีวะ>> นางสมหะทัย พานิชชีวะ>> นายปิ ยะ เตชากูล>>
นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) >> 20

นายชาติชาย พานิชชีวะ
นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์

นายปิ ยะ เตชากูล
นางสมหะทัย พานิชชีวะ

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) >> 21

นางสุวรรณี คามั่น

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ

นายกาชัย บุญจิรโชติ
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษทั
นายชาติชาย พานิชชีวะ

อายุ 55 ปี

ประธานกรรมการ

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ ทางาน (ต่ อ)

ปริญญำโท :

2550 - ปั จจุบนั

31 ตุลำคม 2548

ประธำนกรรมกำร และประธำน

สำขำกำรค้ ำระหว่ำงประเทศและสำขำกำรตลำด

กรรมกำรบริหำร

มหำวิทยำลัยซำนฟรำนซิสโก (สหรัฐอเมริกำ)

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ปริญญำตรี :

ประธำนกรรมกำรบริหำร

สำขำกำรธนำคำร

บริษัท พำรำกอน คำร์ เรนทัล จำกัด

มหำวิทยำลัยซำนฟรำนซิสโก (สหรัฐอเมริ กำ)

กรรมกำร

ประวัติการฝึ กอบรม

บริษัท ทีทีแอล อุตสำหกรรม จำกัด

ประกำศนียบัตร สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

(มหำชน)

(IOD) Director Accreditation Program รุ่น 9/2547

2549- ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทางาน
2558- ปั จจุบนั

กรรมกำร
บริษัท ไพลักษณ์ จำกัด

กรรมกำร

2548- ปั จจุบนั

บริษัท ค้ ำไพบูลย์ จำกัด

ประธำนกรรมกำร
บริษัท ไทยศรี ประกันภัย จำกัด
(มหำชน)

2557 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั

กรรมกำร

กรรมกำร

บริษัท ทุนไพบูลย์ จำกัด

บริษัท กรมดิษฐ์ พำร์ ค จำกัด

กรรมกำร

2547- ปั จจุบนั

บริษัท ชีวำทัย อินเตอร์ เชนจ์ จำกัด
2554 - ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำร

บริษัท อมตะปิ โตรเลียม จำกัด
2545- ปั จจุบนั

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
2551 - ปั จจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร
บริษัท ช้ ำงไอแลนด์ รีสอร์ ท จำกัด

2540- ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำร

กรรมกำร
บริษัท ชำติชีวะ จำกัด

บริษัท ชีวำทัย จำกัด (มหำชน)

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2561

รองประธำนกรรมกำรบริหำร

ตนเอง

ร้ อยละ 14.58 (76,024,800)

บริษัท บำงกอก คริสตัล จำกัด

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่

ร้ อยละ 4.35 (22,680,000)

กรรมกำร

บรรลุนิติภำวะ

บริษัท ชีวำทัย ฮัพ ซูน จำกัด

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วกับผู้บริหาร

บริษัท ดี ที แอนด์ จี จำกัด

-ไม่มี-
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นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์

อายุ 55 ปี

นายปิ ยะ เตชากูล

อายุ 51 ปี

รองประธานกรรมการและที่ปรึกษา

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

31 ตุลาคม 2548

31 ตุลาคม 2548

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญำโท :

ปริญญำโท :

สำขำธุรกิจสำหรับผู้บริหำร

รัฐประศำสนศำสตร์ สำขำบริหำรรัฐกิจ

สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์ -

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

มหำวิทยำลัย และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ปริญญำตรี :

ปริญญำตรี :

วิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมเคมี

คณะอุตสำหกรรมศำสตร์ สำขำเครื่องกลขนถ่ำย

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำพระนครเหนือ

ประวัติการฝึ กอบรม

ประวัติการฝึ กอบรม

ประกำศนียบัตร สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ประกำศนียบัตร สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

(IOD) Director Accreditation Program รุ่น 110/2557

(IOD) Director Accreditation Program รุ่น 110/2557

ประสบการณ์ ทางาน

ประสบการณ์ ทางาน

2548- ปั จจุบนั

2555 - ปั จจุบนั

ผู้อำนวยกำรสำยงำนพัฒนำที่ดิน

บริหำร และ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

บริษัท อมตะ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

(มหำชน)
2548 - ปั จจุบนั

2547 - ปั จจุบนั
2546 - 2559

2547- ปั จจุบนั

รองประธำนกรรมกำร/ ที่ปรึกษำ และ

กรรมกำร
บริษัท แก๊ สแอนด์เกียร์ โซลูชนั่ จำกัด

กรรมกำรบริหำร

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2561

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ตนเอง

ร้ อยละ 10.48 (54,625,000)

กรรมกำร

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

ร้ อยละ 9.50 (49,562,887)

บริษัท อมตะ ปิ โตรเลียม จำกัด

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริ หาร

กรรมกำร

-ตนเอง-

บริษัท อมตะ ทรำนสปอร์ ต จำกัด
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2561
ตนเอง

ร้ อยละ 6.56 (34,200,000 หุ้น)

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
-ไม่มี-

กรรมกำร/ กรรมกำรผู้จดั กำร/ กรรมกำร-

-

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) >> 24
นางสมหะทัย พานิชชีวะ

อายุ 51 ปี

กรรมการ

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ ทางาน (ต่ อ)

ปริญญำโท :

2548 - ปั จจุบนั

พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์

25 ธันวาคม 2556

กรรมกำร
บริษัท ชำติชีวะ จำกัด

2547 - ปั จจุบนั

President and Director

มหำวิทยำลัย

Amata City Bien Hoa Joint Stock

ปริญญำตรี :

Company

ครุศำสตร์

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ ณ 11 มกราคม 2561

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ตนเอง

ร้ อยละ 1.45 (7,560,000)

ประวัติการฝึ กอบรม

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

ร้ อยละ 17.48%
(91,144,800)

ประกำศนียบัตร สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริ หาร

(IOD) Director Certification Program รุ่น 104/2551

-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทางาน
2559 - ปั จจุบนั

กรรมกำร
บริษัท อมตะ โฮลดิ ้ง จำกัด

2557 - ปั จจุบนั

กรรมกำร
บริษัท ชีวำทัย อินเตอร์ เชนจ์ จำกัด

2556 - ปั จจุบนั

กรรมกำร
บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

2555 - ปั จจุบนั

กรรมกำร /ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหำชน)

2554 - ปั จจุบนั

กรรมกำร
บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล
เทคโนโลยี จำกัด

2551 - ปั จจุบนั

กรรมกำร
บริษัท ชีวำทัย จำกัด (มหำชน)

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) >> 25
นางสุวรรณี คามั่น

อายุ 64 ปี

นายกาชัย บุญจิรโชติ

อายุ 55 ปี

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

25 ธันวาคม 2556

25 ธันวาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญำโท :

ปริญญำโท :

แพทยศำสตร์ สำขำกำรพัฒนำชุมชน

นิติศำสตร์

มหำวิทยำลัยควีนส์แลนด์ (ประเทศออสเตรเลีย)

มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

ปริญญำตรี :

ปริญญำตรี :

พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี แผนกวิชำสถิติ

นิติศำสตร์

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

ประวัติการฝึ กอบรม

ประวัติการฝึ กอบรม

ประกำศนียบัตร สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ประกำศนียบัตร สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

(IOD) Director Accreditation Program รุ่น 118/2552 และ

(IOD) Director Accreditation Program รุ่น 110/2557

Advance Audit Committee Program รุ่น 27/2552

ประสบการณ์ ทางาน

ประสบการณ์ ทางาน

2556 - ปั จจุบนั

2557 - ปั จจุบนั

เลขำธิกำร

กรรมกำรตรวจสอบ

มูลนิธิพฒ
ั นำไท สำนักงำนคณะกรรมกำร-

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
2556 - ปั จจุบนั

2551 - 2557

2529 - ปั จจุบนั

กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ และ

หัวหน้ ำสำนักงำน
สำนักงำนกฎหมำยนิติพล

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2561

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

ตนเอง

-ไม่มี-

รองเลขำธิกำร

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

-ไม่มี-

มูลนิธิพฒ
ั นำไท สำนักงำนคณะกรรมกำร-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริ หาร

พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

-ไม่มี-

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2561
ตนเอง

-ไม่มี-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
-ไม่มี-

กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ และ

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) >> 26
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ

อายุ 51 ปี

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ ทางาน (ต่ อ)

ปริญญำเอก :

2555 - 2557

วิศวกรรมศำสตร์ สำขำไฟฟ้ำ
มหำวิทยำลัยโตเกียว (ประเทศญี่ปนุ่ )

25 ธันวาคม 2556

ผู้ชว่ ยอธิกำรบดี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2550 - 2554

ผู้อำนวยกำร

ปริญญำโท :

สถำบันวิจยั และพัฒนำอุตสำหกรรม

วิศวกรรมศำสตร์ สำขำ Information and

โทรคมนำคม

Computer Science

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีโตโยฮำชิ (ประเทศญี่ปน)
ุ่

ตนเอง

-ไม่มี-

ปริญญำตรี :

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

-ไม่มี-

วิศวกรรมศำสตร์ สำขำไฟฟ้ำ

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วกับผู้บริ หาร

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

-ไม่มี-

ประวัติการฝึ กอบรม
ประกำศนียบัตร สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
(IOD) Finance for Non-Finance Directors รุ่น 20/2548
ประสบการณ์ ทางาน
2559 - ปั จจุบนั

ที่ปรึกษำอธิกำรบดี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กรรมกำรอิสระ
บริษัท หำญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชนั่ จำกัด
(มหำชน)

2557 - ปั จจุบนั

ผู้อำนวยกำร
โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงคณะคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ กบั ภำคอุตสำหกรรม
วิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2556 - ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ และ
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)

2555 - ปั จจุบนั

กรรมกำร
บริษัท บลูฟินิกซ์ อินโนเวชัน่ จำกัด

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) >> 27

โครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วยกรรมการ 4 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็ น
กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริ หาร โดยมีผ้ บู ริ หารจานวน 9 ท่าน และมีบคุ ลากรรวม
ทังสิ
้ ้น 282 ท่าน

คณะกรรมการบริษัท:
ชื่อ - สกุล
นายชาติชาย
นายวิวฒ
ั น์
นายปิ ยะ
นางสมหะทัย
นางสุวรรณี

พานิชชีวะ
กรมดิษฐ์
เตชากูล
พานิชชีวะ
คามัน่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 7 ท่าน
ตาแหน่ ง

วันที่เริ่ม
ดารงตาแหน่ ง
31 ตุลาคม 2548
31 ตุลาคม 2548
31 ตุลาคม 2548
30 เมษายน 2556
30 เมษายน 2556

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ/ ที่ปรึกษา
กรรมการ/ กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ
ดร.สุพจน์
เธียรวุฒิ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
30 เมษายน 2556
นายกาชัย
บุญจิรโชติ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
30 เมษายน 2556
โดยมีนางสุกานดา พุทธรักษา ทาหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

เข้ าร่ วม สัดส่ วน
ประชุม (ร้ อยละ)
5/5
100
5/5
100
5/5
100
5/5
100
4/5
80
5/5
5/5

100
100

หมำยเหตุ: 1 มติ ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี 2560 นำยชำติ ชำย พำนิชชีวะ, นำยวิ วฒ
ั น์ กรมดิ ษฐ์ และดร.สุพจน์ เธี ยรวุฒิ
ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรตัง้ แต่วนั ที ่ 3 เมษำยน 2560

เรื่องที่ได้ รับการอนุมัติในปี 2560
 อนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2559 และรายไตรมาสปี 2560 ที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
 อนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559
 อนุมตั ิการออกเครื่ องมือทางการเงิน (ออกใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 123,750,000 หน่วย)
 อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
 อนุมตั ิการดาเนินการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหนังสือบริ คณห์สนธิ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560
 อนุมตั ิแบบประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน ประจาปี 2559
 อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
 อนุมตั ิการประเมินตนเองและหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะและรายบุ
้
คคล รวมทัง้
อนุกรรมการ
 อนุมตั ิแผนธุรกิจและการกาหนดทิศทางดาเนินธุรกิจ ประจาปี 2561

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) >> 28

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ นายชาติชาย พานิชชีวะ นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ และนายปิ ยะ เตชากูล และ
ประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ จานวนชื่อหรื อกรรมการที่จะลงชื่อเป็ นสาคัญผูกพันบริ ษัทได้ นนั ้ ให้ กรรมการสองในสามคนลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ:

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

นำงสุวรรณี

คำมัน่

ดร.สุพจน์
นำยกำชัย

เธียรวุฒิ
บุญจิรโชติ

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำร
อิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:
ชื่อ - สกุล
ดร.สุพจน์
นำยปิ ยะ
นำงสำวนิชำนันท์

เข้ าร่ วม
ประชุม
4/4

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
100

30 เมษำยน 2556
30 เมษำยน 2556

4/4
4/4

100
100

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน
ตาแหน่ ง

เธียรวุฒิ
เตชำกูล
รัตนเกตุ

วันที่เริ่ม
ดารงตาแหน่ ง
30 เมษำยน 2556

ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง

วันที่เริ่ม
ดารงตาแหน่ ง
30 เมษำยน 2557
30 เมษำยน 2557
30 เมษำยน 2557

เข้ าร่ วม
ประชุม
4/4
4/4
4/4

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
100
100
100

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน : ณ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2561 ประกอบด้ วยกรรมกำร
จำนวน 3 ท่ำน
ชื่อ - สกุล
นำยกำชัย

บุญจิรโชติ

ดร.สุพจน์

เธียรวุฒิ

นำยชำติชำย

พำนิชชีวะ

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน

วันที่เริ่ม
ดารงตาแหน่ ง
26 กุมภำพันธ์ 2561

เข้ าร่ วม
ประชุม
-

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
-

26 กุมภำพันธ์ 2561

-

-

26 กุมภำพันธ์ 2561

-

-
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คณะกรรมการบริหาร:
ชื่อ - สกุล
นำยชำติชำย
นำยวิวฒ
ั น์
นำยปิ ยะ

พำนิชชีวะ
กรมดิษฐ์
เตชำกูล

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน
ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร/ ที่ปรึกษำ
กรรมกำร/ กรรมกำรผู้จดั กำร

วันที่เริ่ม
ดารงตาแหน่ ง
31 ตุลำคม 2548
31 ตุลำคม 2548
31 ตุลำคม 2548

เข้ าร่ วม
ประชุม
4/4
4/4
4/4

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
100
100
100

เลขานุการบริษัท: กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 3/ 2559 ณ วันที่ 3 สิงหำคม 2559 มีมติแต่งตัง้
นำงสุกำนดำ พุทธรักษำ ทำหน้ ำที่ “เลขำนุกำรบริ ษัท” และ “เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ”
กำรศึกษำ
ประวัติกำรฝึ กอบรม
เข้ ำร่วมประชุมปี 2560

ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ปริ ญญำตรี มนุษยศำสตร์ สถำบันรำชภัฏสวนวสุนนั ทำ
Basic Company Secretary Training, Jun. 20-22, 2016
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 5/5

ค่ าตอบแทนกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2560 กำหนดค่ำตอบแทนให้ แก่
คณะกรรมกำรบริ ษัท โดยกำหนดจ่ำยค่ำเบี ้ยประชุมตำมตำแหน่ง ดังนี ้
ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ ษัท
รองประธำนกรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครัง้ ภายหลังที่ประชุม ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครัง้ ภายหลังที่ประชุม
สามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ สามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่
4 เมษายน 2559
3 เมษายน 2560
15,000 บำท
15,000 บำท
12,000 บำท
12,000 บำท
10,000 บำท
10,000 บำท
15,000 บำท
15,000 บำท
10,000 บำท
10,000 บำท

ทังนี
้ ้ ในปี 2560 คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ รับค่ำเบี ้ยประชุม ดังนี ้
ชื่อ - สกุล
นำยชำติชำย
นำยวิวฒ
ั น์
นำยปิ ยะ
นำงสมหะทัย
นำงสุวรรณี

พำนิชชีวะ
กรมดิษฐ์
เตชำกูล
พำนิชชีวะ
คำมัน่

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร/ ที่ปรึกษำ
กรรมกำร/ กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ

กรรมการ
บริษัท
60,000
48,000
40,000
40,000
40,000

กรรมการ
ตรวจสอบ
60,000

รวม
60,000
48,000
40,000
40,000
100,000
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ตาแหน่ ง

ชื่อ - สกุล
ดร.สุพจน์
นำยกำชัย

เธียรวุฒิ
บุญจิรโชติ

กรรมการ
บริษัท
40,000
40,000

กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ

กรรมการ
ตรวจสอบ
40,000
40,000

รวม
80,000
80,000

ค่ าตอบแทนกรรมการ
คิดจำกผลประกอบกำรประจำปี ของบริ ษัทฯ ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภำษี เงินได้ นิติ
บุคคล โดยให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจจัดสรรเงินจำนวนนี ้ให้ แก่กรรมกำรแต่ละท่ำน

คณะผู้บริหาร: ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ประกอบด้ วยผู้บริหำรจำนวน 9 ท่ำน
ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

นำยปิ ยะ
นำงสำวนิชำนันท์

เตชำกูล
รัตนเกตุ

นำงสำวพรรณี
นำงสำวโชติกำ
นำยธเนษฐ์ ศกั ดิ์
นำยวินยั
นำยภำสกร
นำงสุกำนดำ
นำงสำวปั ทมำพร

คูหำวัลย์
วีระศิลป์
แสนวันดี
พุม่ พิศ
เชี่ยวชำญกิจ
พุทธรักษำ
ประสำทเขตกำรณ์

กรรมกำรผู้จดั กำร
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำร (ปฏิบตั กิ ำร)
รักษำกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยบุคคลและธุรกำร (แทน)
ผู้จดั กำรอำวุโสฝ่ ำยบัญชี
ผู้จดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและควบคุม
ผู้จดั กำรอำวุโสฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร
ผู้จดั กำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
ผู้จดั กำรฝ่ ำยซ่อมบำรุง
ผู้จดั กำรฝ่ ำยกำรตลำด
ผู้จดั กำรฝ่ ำยปรับปรุงคุณภำพ
รักษำกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยควำมปลอดภัย (แทน)

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร: ในปี 2560 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร ดังนี ้
2558
เงินเดือน เบีย้ เลีย้ ง โบนัส
ประกันสังคม
เงินสะสมกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
รวม

จานวน
7 คน
7 คน
7 คน
7 คน

บาท
6,857,255
51,000
88,433
6,996,668

2559
จานวน
7 คน
7 คน
7 คน
7 คน

บาท
9,834,027
58,500
129,505
10,022,032

2560
จานวน
9 คน
9 คน
9 คน
9 คน

บาท
11,570,990
65,250
173,091
11,809,331
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สรุปสาระสาคัญอานาจอนุมัตดิ าเนินการของบริษัทฯ ดังนี ้
ตาแหน่ ง
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
การจัดทางบประมาณการลงทุนประจาปี
การอนุมตั ิเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายการลงทุนประจาปี ที่อยู่
นอกเหนืองบประมาณ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภททีด่ ินและอาคาร
การอนุมตั ิการก่อหนี ้หรือการกู้ยืมเงินที่ผกู พันต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการ
บริษัท
วงเงินเกิน 10,000,000
บาท ต่อโครงการ
เกินกว่า 10,000,000 บาท
วงเงินเกิน 10,000,000
บาท ขึ ้นไป
-

คณะกรรมการบริหาร
-

กรรมการผู้จัดการ
-

วงเงินไม่เกิน 10,000,000
บาท ต่อโครงการ
ไม่เกิน 10,000,000 บาท
วงเงินไม่เกิน 10,000,000
บาท
เกิน 5,000,000 บาท

-

การขอใช้ งบประมาณรายจ่ายการลงทุนตามงบประมาณ
ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ประจาปี ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
หมำยเหตุ : ตำรำงอำนำจอนุมตั ิ ข้ำงต้นได้รบั อนุมตั ิ จำกที ่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที ่ 1/2558 (หลังแปรสภำพ) เมือ่ วันที ่ 25 มีนำคม 2558

บุคลากรของบริษัท: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีพนักงานทังสิ
้ ้น 291 คน
ประเภท/ ฝ่ าย/ แผนก
ผู้บริ หาร
พนักงาน
1 ฝ่ ายบัญชี
2 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
3 ฝ่ ายการเงินและควบคุม
4 ฝ่ ายซ่อมบารุง
5 ฝ่ ายประกันคุณภาพ / ฝ่ ายความปลอดภัย
6 ฝ่ ายการตลาด
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ (ชลบุรี)
7 เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
8 นักขับ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ (ปราจีนบุรี)
9 เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
10 นักขับ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ (บางพระ จ.ชลบุรี)
11 เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
12 นักขับ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ (มาบตาพุด จ.ระยอง)
13 เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
14 นักขับ

2557
7

จานวน (คน)
2558
2559
7
7

2560
9

4
3
10
-

4
6
1
12
-

4
5
1
11
-

4
4
1
13
3
2

6
52

8
53

9
64

8
81

-

-

-

1
12

4
31

4
32

3
33

3
44

6
32

5
52

8
82

9
97

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) >> 32

ข้อมูลหลักทรัพย์ และผูถ้ ือหน้ ุ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

ทุนจดทะเบียน

110,000,000 บำท

110,000,000 บำท

154,687,500 บำท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

70,000,000 บำท

70,000,000 บำท

130,365,594 บำท

หุ้นสามัญ

440,000,000 หุ้น

440,000,000 หุ้น

521,462,37 หุ้น

0.25 บำท

0.25 บำท

0.25 บำท

มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้น: รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ และสัดส่วนกำรถือหุ้นของกลุม่ ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มกรำคม 2561

ลาดับ
1

ชื่อผู้ถอื หุ้น

ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 (Par = 0.25 บาท)
จานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่ วน (ร้ อยละ)

กลุม่ พำนิชชีวะ
1.1 นำยชำติชำย พำนิชชีวะ

76,024,800

14.58

1.2 นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ

7,560,000

1.45

1.3 นำยพำทิศ พำนิชชีวะ

7,560,000

1.45

1.4 นำยสำริ ศ พำนิชชีวะ

7,560,000

1.45

1.5 เด็กหญิงอำภำพิศ พำนิชชีวะ

7,560,000

1.45

1.6 นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ

10,125,000

1.94

2.1 นำยปิ ยะ เตชำกูล

54,625,000

10.48

2.2 นำงสำยสุทธิ เตชำกูล

49,562,887

9.50

934,000

0.18

3.1 นำยวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์

34,200,000

6.56

3.2 บริ ษัท กรมดิษฐ์ คอร์ ป จำกัด

29,490,199

5.66

3.3 นำงสำววิภำวี กรมดิษฐ์

13,004,303

2.49

4

นำยพงษ์ ชยั จงไพศำลศิลป์

16,159,500

3.10

5

นำยบัณฑิต ตุงคะเศรณี

14,372,000

2.76

2

กลุม่ นำยปิ ยะ เตชำกูล

2.3 นำงสำวอรวรรณ เตชำกูล
3

กลุม่ กรมดิษฐ์
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ลาดับ

ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 (Par = 0.25 บาท)
จานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่ วน (ร้ อยละ)

ชื่อผู้ถอื หุ้น

6

นำงนำธฤดี ศรี ประจิตติชยั

9,192,800

1.76

7

นำงสำวจิตติมำ จำรุภรำดำ

7,786,800

1.49

8

นำยสุพฒ
ั น์ ค้ ำผล

6,700,000

1.28

9

นำยสุเชำว์ ตันติพฒ
ั น์

5,300,000

1.02

10

นำยพลกิจ อนันต์รัตนวิมล

4,500,000

0.86

11

นางสาวพัชร์ ศรันย์ คาพรหม

4,244,000

0.81

12

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด

4,239,486

0.81

13

นางชนิดา เผด็จสุวนั กูล

3,737,100

0.72

14

นายสุทธวีร์ ค้ าผล

3,700,000

0.71

15

นางนิชา ศิษย์ครองวงษ์

3,000,000

0.58

16

นายถาวรวัฒน์ ศิษย์ครองวงษ์

3,000,000

0.58

17

นายพรชัย จารุภราดา

2,890,000

0.55

18

นายสุรเชิด ต่างวิวฒ
ั น์

2,800,000

0.54

19

นายสัญชัย สุขสมชีวิน

2,750,000

0.53

20

นางสุลยั เลิศศุภกุล

2,000,000

0.38

126,884,500

24.33

521,462,375

100

อื่นๆ
รวม

หมำยเหตุ: วันที ่ 29 ธันวำคม 2560 มี กำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ATP30-W1 จำนวน 26.5 ล้ำนบำท โดยจัดสรรเป็ นหุ้นสำมัญใหม่
จำนวน 26.5 ล้ำนหุ้น ซึ่งบริ ษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิ ชย์ในวันที ่ 8 มกรำคม 2561 ทำให้มีห้นุ สำมัญ 521.46 หุ้น และชำระเต็ม
มูลค่ำแล้ว 130.37 บำท
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิท่ เี หลือหลังหัก
ภาษีและสารองต่ างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตามการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริ ษัทฯ คานึงถึงความจาเป็ นและ
เหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปั นผลนันจะไม่
้
มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมี
นัยสาคัญ
ทังนี
้ ้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ ขอนุมตั ิ อนึง่
คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล หากเห็นสมควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อ
การดาเนินงานของบริ ษัท ทังนี
้ ้จะต้ องรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมทุกคราว
ปี
1.
2.
3.
4.

อัตรากาไรสุทธิตอ่ หุ้น
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น
มูลค่าเงินปั นผลที่จ่าย
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

2558
0.040
0.022
9,680,000
ร้ อยละ 89.92

2559
0.044
0.045
19,681,201
ร้ อยละ 94.79

(หน่วย: บาท)
2560
0.053
0.030
15,643,871
ร้ อยละ 62.96
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสีย่ ง การควบคุมความเสีย่ งอย่างเป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพ
โดยการกาหนดโครงสร้ างและนโยบายการบริ หารจัดการความเสี่ยงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการป้องกัน
และบริ หารความเสีย่ ง รวมถึงการกาหนดแนวปฏิบตั ิที่สอดคล้ องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ดังนันคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงได้ ติดตามแผนงานการบริ หารความเสี่ยงในระดับองค์กร เพื่อให้ มีการบริ หาร
จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิ ภาพ และสามารถควบคุมให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามนโยบายบริ หารความเสี่ยงของ
บริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดของการบริ หารความเสีย่ งที่เป็ นสาระสาคัญดังนี ้
1.

ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มลูกค้ าจานวนน้ อยรายและอยู่ในวงจากัด
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจให้ บริ การเดินรถโดยสารแก่โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมและพื ้นที่ใกล้ เคียงเป็ นหลัก โดยมีรายได้
จากให้ บริ การเดินรถระหว่าง ปี 2558 ถึงปี 2560 เท่ากับ 264.27 ล้ านบาท 300.78 ล้ านบาท และ 347.50 ล้ านบาท ซึ่งมีอตั รา
เพิ่มขึ ้นทุกปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีจานวนลูกค้ า 33 รายที่ให้ บริ การเดินรถอยู่ ซึ่งลักษณะการให้ บริ การเดินรถจะ
ดาเนินการในรูปแบบของสัญญาให้ บริ การเดินรถที่ขึ ้นอยูก่ บั ราคา ข้ อตกลง ความต้ องการและนโยบายภายในของลูกค้ าแต่ละ
ราย ส่วนระยะเวลาของสัญญาบริ การมีตงแต่
ั ้ 1-5 ปี ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีลกู ค้ ารายใหญ่ 6 รายที่สร้ าง
ยอดรายได้ ให้ กบั บริ ษัทมากกว่าร้ อยละ 44.02 ของรายได้ จากการบริ การ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีจานวนลูกค้ าไม่มาก ประกอบกับ
มียอดรายได้ กว่าร้ อยละ 44.02 ของรายได้ จากการให้ บริ การที่เกิดจากลูกค้ ารายใหญ่จานวน 6 ราย บริ ษัทฯ จึงอาจได้ รับความ
เสีย่ งจากการมีกลุม่ ลูกค้ าจานวนน้ อยรายและอยูใ่ นวงจากัด
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าวและมีแผนงานที่ชดั เจนในการรักษาลูกค้ ารายเดิมและหาลูกค้ ารายใหม่เข้ ามา
ทดแทนเพื่อเพิ่มจานวนลูกค้ าในมือและลดการพึ่งพิงรายได้ จากลูกค้ ารายใหญ่ บางราย ทังนี
้ บ้ ริ ษัท ฯ เชื่ อมั่นว่าโอกาสที่จะ
สูญ เสียลูกค้ าปั จจุบันมีน้ อย เนื่องจากบริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ การลูกค้ าส่วนใหญ่ และลูกค้ ารายใหญ่ ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็ น
ระยะเวลายาวนาน สาหรับการขยายฐานลูกค้ า บริ ษัท ฯ ได้ มีการจัดหาลูกค้ ารายใหม่อย่างสม่าเสมอ โดยมีการกาหนดราคา
และระยะเวลาสัญญาบริ การที่เป็ นไปตามความเหมาะสมของลูกค้ าแต่ละราย ทาให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทฯ จะสามารถเพิ่มส่วน
แบ่งทางการตลาดในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงดัง กล่าวได้ นอกจากนี ้ บริ ษัท ฯ มีการกระจายความเสี่ยง
โดยการจัดหาลูกค้ าในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Diversification) เพื่อลดความเสี่ยงที่ลกู ค้ ารายใหญ่ ในกลุ่มธุรกิ จ
เดียวกันจะไม่ตอ่ สัญญาเนื่องจากผลของสภาวะเศรษฐกิจในขณะนันๆ
้ ซึง่ อาจนาไปสูค่ วามเสีย่ งในความไม่ตอ่ เนื่องของรายได้
ในภาวะเศรษฐกิจตกต่า
2.

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคานา้ มันเชือ้ เพลิงของตลาดโลก
น ้ามันเชื ้อเพลิงจัดเป็ นต้ นทุนหลักที่สาคัญในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท โดยบริ ษัท ฯ ใช้ น ้ามันดีเซลเป็ นเชื ้อเพลิงใน
การให้ บริ การเดินรถ ความผันผวนในราคาน ้ามันเชื ้อเพลิงมี ผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาเนินของบริ ษัท ฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่มี
การทาสัญญาซื ้อน ้ามันกับผู้จาหน่ายน ้ามันล่วงหน้ า เพื่อบริ หารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการผันผวนของราคาน ้ามันดีเซล
ทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องนาปั จจัยด้ านต้ นทุนน ้ามัน มาพิจารณาในการกาหนดค่าบริ การเดินรถแก่ลกู ค้ า ซึ่งบริ ษัทฯ มีรูปแบบการ
กาหนดอัตราค่าบริ การเดินรถ 2 ประเภท ได้ แก่
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1)

การกาหนดค่าบริ การแบบคงที่: กาหนดค่าบริ การตามระยะทางที่ผนั แปรตามอัตราค่าน ้ามันชดเชย ซึง่ อัตราค่าน ้ามัน
ชดเชยจะคานวณจากปริ มาณน ้ามันที่ใช้ ในแต่ละเส้ นทางและส่วนต่างของราคาน ้ามันเฉลี่ยและราคาน ้ามันที่ระบุไว้
ตามสัญญา
2)
การกาหนดค่าบริ การแบบผันแปรตามราคาน ้ามันและระยะทางที่ใช้ บริ การ โดยกาหนดค่าบริ การขันต
้ ่าที่เรี ยกเก็บต่อ
เดือน โดยบวกค่าบริ การเพิ่มเติมตามระยะทางและราคาน ้ามันที่เกิดขึ ้น
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารต้ นทุนน ้ามัน จึงได้ ใช้ กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงดังกล่าว โดยแบ่ง
สัดส่วนสัญญาให้ บริ การที่กาหนดอัตราค่าบริ การแบบคงที่และสัญญาให้ บริ การที่เปลี่ยนแปลงตามราคาน ้ามัน ที่ร้อยละ 70
และร้ อยละ 30 ของจานวนสัญญาทังหมด
้
ซึ่งลักษณะสัญญาที่แตกต่างดังกล่าว สามารถช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ ้นจากความผันผวนของราคาน ้ามันดีเซลได้ ระดับหนึง่ ประกอบกับสัญญาของลูกค้ าที่กาหนดอัตราค่าบริ การแบบคงที่
ระบุเงื่อนไขให้ บริ ษัทสามารถเจรจากับลูกค้ าได้ หากราคาน ้ามันมีการเปลีย่ นแปลง รวมถึงการกาหนดค่าบริ การเฉพาะค่ารถและ
ค่านักขับแบบคงที่ตอ่ เดือน ซึง่ ถือเป็ นการสร้ างรายรับที่แน่นอน และยังเป็ นการช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถรักษาอัตรากาไรให้ อยูใ่ น
ระดับใกล้ เคียงต่อเนื่อง
บริ ษัทฯ เน้ นความสาคัญในการบริ หารและควบคุมต้ นทุนน ้ามันเชื ้อเพลิง โดยนาระบบสารสนเทศเข้ ามาใช้ เก็บข้ อมูล
ของรถแต่ละคันผ่านฝ่ ายปฏิบตั ิการ เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์และปรับปรุ งการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงในรถแต่ละคันให้ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ ระบบสารสนเทศดังกล่าวช่วยให้ บริ ษัทสามารถตรวจสอบข้ อมูลต่างๆ ได้ อาทิ ปริ มาณการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิง
ของรถโดยสารและข้ อมูลการเดินรถในแต่ละวัน ซึ่งฝ่ ายบริ หารสามารถนาข้ อมูลดังกล่าวมาวางแผนและปรับปรุ งรู ปแบบการ
ให้ บริ การให้ มีการใช้ น ้ามันอย่างมีประสิทธิ ภาพและเหมาะสม นอกจากนี ้ บริ ษัท ฯ ยังมีโครงการอบรมพฤติกรรมการขับขี่ที่
ถูกต้ องแก่นกั ขับ ซึ่งจัดโดยบริ ษัทฯ ผลิตรถยนต์โดยสารชัน้ นา ทังนี
้ ้ การบริ หารต้ นทุนน ้ามันเชื ้อเพลิงและการพัฒนาบุคลากร
ดังกล่าวคาดว่าจะลดต้ นทุนน ้ามันเชื ้อเพลิงลงได้ ร้อยละ 5 ถึงร้ อยละ 10 โดยประมาณ

ทีม่ า : ราคาน้ามันย้อนหลัง บริ ษัท บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) , 2561

3.

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนนักขับ
นักขับเป็ นหัวใจสาคัญของบริ ษัทฯ ในการขับเคลื่อนบริ ษัทฯ ให้ ก้าวไปข้ างหน้ า บริ ษัทฯ จึงมีการกาหนดค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมเพียงพอ เนื่องจากการพัฒนานักขับให้ ผ่านมาตรฐานการขับที่ปลอดภัยและมีความชานาญใน
การออกปฏิบตั ิงานต้ องใช้ ระยะเวลานาน ทังยั
้ งมีกฎข้ อบังคับด้ านร่างกายและความพร้ อมในการปฏิบตั ิงานที่รัดกุม เป็ นเหตุให้
อัตราการหมุนเวียนบุคลากรด้ านนักขับอยู่ในระดับที่สงู ซึ่งบริ ษัท ฯ มีการเพิ่มและทดแทนจานวนนักขับอยู่เสมอเพื่อรองรับการ
เติบโตของธุรกิจ หากบริ ษัท ฯ ขาดแคลนนักขับที่ดีและมีคุณ ภาพหรื อภาวะขาดแคลนนักขับไม่เพียงพอกับการให้ บริ การ ก็
อาจจะกระทบความสามารถในการสร้ างรายได้ ของกิจการ
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บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสาคัญ กับ การ
รัก ษานัก ขับ ที่ มีคุณ ภาพ และปริ ม าณนัก
ขับ ให้ เพี ย งพอต่อ การให้ บ ริ ก าร โดยการ
ก าหนดค่ า ตอบแทนที่ เหมาะสมกั บ การ
ท างานของนั ก ขั บ ท าให้ นั ก ขั บ มี ก าร
รับประกันรายได้ ต่อเดือนและให้ สวัสดิการ
ต่างๆ รวมไปถึงการสร้ างแรงจูงใจแก่นกั ขับ
โดยการให้ รางวัลแก่นกั ขับที่สามารถปฏิบตั ิได้
ตามมาตรฐานการให้ บริ การของบริ ษัทฯ และมีความประพฤติเป็ นไปตามข้ อกาหนดที่วางไว้ อาทิ การเข้ างานตรงเวลา และการ
รับส่งในจุดรับส่งที่ลกู ค้ ากาหนดในเวลานัดหมาย มาตรฐานขับขี่เชิงป้องกันอย่างปลอดภัย มาตรฐานการใช้ ความเร็ ว และการ
ตรวจสุขภาพผ่านหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนด อาทิ การปลอดแอลกอฮอล์และสารเสพติด เป็ นต้ น นอกจากนี ้ในกรณี ที่เกิด
ความไม่เพียงพอของนักขับ บริ ษัทฯ ก็จะมีการจัดหาพนักงานในหลายช่องทาง โดยบริ ษัท ฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติ
ก่อนรับเข้ ามาทางานผ่านช่องทางของหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมการขนส่ง และกรมการ
จัดหางาน เป็ นต้ น จากนันนั
้ กขับจะเข้ าสู่ระบบการฝึ กอบรมของบริ ษัท ฯ เพื่อพัฒนาทักษะและผลักดันบุคลากรในส่วนนี ้ให้ มี
คุณภาพเพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการที่สามารถปฏิบตั ิงานได้ เช่นเดียวกับนักขับหลัก เพื่อป้องกันภาวะขาด
แคลนนักขับฉุกเฉินหรื อกรณีที่นกั ขับหลักไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ โดยนักขับทดแทนเป็ นนักขับที่ มีมาตรฐานเดียวกันกับนักขับ
หลักทุกประการ จากการดาเนินการที่ผา่ นมาของบริ ษัทฯ ไม่เคยประสบผลกระทบจากความเสีย่ งการขาดแคลนนักขับแต่อย่าง
ใดและมัน่ ใจว่าจะได้ รับผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวน้ อย
4.

ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจ
ธุรกิจให้ บริ การเดินรถโดยสารแบบไม่ประจาทางนันมี
้ ข้อจากัดในการเข้ าสูธ่ ุรกิจน้ อย (Low Entry Barrier) เนื่องจาก
ธุรกิจไม่ต้องมีการขอสัมปทานจากทางภาครัฐ อีกทังหากมี
้
จานวนเงินที่เพียงพอก็สามารถเข้ ามาเป็ นผู้ประกอบการได้ โดยส่วน
ใหญ่เป็ นการแข่งขันด้ านราคาบริ การ (Price Competition)
บริ ษั ทฯ สามารถสร้ างจุดแข็งและความแตกต่างที่ชัดเจนในด้ านคุณ ภาพ โดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ในการจัดทาสถิติและข้ อมูลต่างๆ เช่น ข้ อมูลการเดินรถ เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการบริ การให้ ดียิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ ยังมีการจัดอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการขับขี่ของนักขับ ทาให้ บริ ษัท ฯ สามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้ าที่คานึงถึง
ปั จจัยด้ านคุณภาพและความปลอดภัยของบุคลากร ซึ่งนาไปสู่ความเชื่อมั่นในการให้ บริ การ (Brand Loyalty) และเกิดการ
โฆษณาแบบปากต่อปาก (Word of mouth)
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงและเพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริ ษัท ฯ จึงกาหนดแผนป้องกัน
ความเสี่ย ง โดยใช้ น โยบายการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่งขัน ที่ สูงขึน้ อาทิ การให้ บ ริ ก ารรถโดยสารที่ ห ลากหลาย
(Product Variety) รู ปแบบการให้ บริ การที่เหมาะสมกับงบประมาณและความต้ องการของลูกค้ า (Product Design) และการ
ให้ คาปรึ กษาต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของลูกค้ าด้ วยประมาณการค่าใช้ จ่ายต่อหัวที่เหมาะสม (Optimising Cost per man) เพื่อให้
ลูกค้ าสามารถใช้ บริ การด้ วยต้ นทุนที่สมเหตุสมผลโดยคงไว้ ซึ่งคุณ ภาพด้ านความปลอดภัย ความสะดวกสบายและความ
น่าเชื่อถือ ซึง่ เป็ นการป้องกันความเสีย่ งจากการแข่งขันของคูแ่ ข่งอย่างมีประสิทธิภาพ
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ทีม่ า : สถิ ติจานวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งและจานวนผู้ประกอบการขนส่ง กรมการขนส่ง, 2560

5.

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จาหน่ ายยานพาหนะรายใหญ่ น้อยราย
บริ ษัทฯ มีรายการสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ างเพื่อการดาเนินธุรกิจส่วนใหญ่ จากการสัง่ ซือ้ ยานพาหนะ การว่าจ้ างรถโดยสารร่ วม
บริ การ ค่าน ้ามันเชือ้ เพลิง และค่ากรมธรรม์รถยนต์ ซึ่งบริ ษัท ฯ จะสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ างจากผู้จาหน่าย และ/หรื อผู้รับจ้ างที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียน Vendor List ของบริ ษัท
การให้ บ ริ ก ารของบริ ษั ท ฯ ส่ว นใหญ่ เป็ น การให้ บ ริ ก ารผ่า นรถบัส โดยสาร ซึ่งที่ ผ่า นมาบริ ษั ท ฯ สั่ง ซื อ้ แชสซี แ ละ
เครื่ องยนต์ใหม่ รวมถึงสัง่ จ้ างประกอบตัวถังรายดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี โดยบริ ษัท ฯ จะขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อประเภท
สัญญาเช่าทางการเงินเพื่อจ่ายชาระค่ายานพาหนะทันที ทาให้ บริ ษัทฯ มีประวัติที่ดีกบั ผู้จาหน่ายรายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แต่
หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถสัง่ ซื ้อแชสซีและเครื่ องยนต์ใหม่ และสัง่ จ้ างผู้รับจ้ างประกอบตัวถังรายดังกล่าวได้ หรื อผู้จาหน่ายแชสซี
และเครื่ องยนต์ใหม่ และผู้รับ จ้ างประกอบตัวถังรายดังกล่าวงดจาหน่ายและให้ บริ การกับบริ ษัทด้ วยเหตุผลภายใน บริ ษัท ฯ ก็
ยังคงสามารถจัดหาผู้จาหน่ายและผู้ให้ บริ การประกอบตัวถังรายอื่นที่สามารถประกอบรถให้ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามที่ต้องการได้
นอกจากนี ้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการสัง่ ซื ้อยานพาหนะในลักษณะเดีย วกันกับผู้จาหน่ายรายอื่นแล้ ว ดังนันบริ
้ ษัท ฯ จึงมัน่ ใจว่าจะ
ได้ รับความเสีย่ งในประเด็นดังกล่าวน้ อย
6.

ความเสี่ยงด้ านการบริการและการจัดการโดยการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก
บริ ษัทฯ ได้ ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2548 โดยมีผ้ บู ริ หารหลัก คือนายปิ ยะ เตชากูล ซึง่ มีประสบการณ์และชื่อเสีย งในวงการธุรกิจ
มานานจนได้ สร้ างความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมัน่ และความสัมพันธ์ อนั ดีกับทางลูกค้ าของบริ ษัท ฯ มาอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ การ
เปลีย่ นแปลงผู้บริ หารหลักอาจส่งผลกระทบที่ทาให้ บริ ษัทได้ รับความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจได้
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้น และกาหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงด้ วยการระบุขอบเขตอานาจ
หน้ าที่ความรับผิดชอบและอานาจอนุมตั ิในแต่ละตาแหน่งและส่วนงานอย่างชัดเจน โดยมีการกระจายอานาจในการบริ หารและ
การจัดการอย่างเป็ นระบบผ่านผังอานาจอนุมัติที่ได้ กาหนดไว้ สร้ างกรอบแนวทางในการสร้ างบุคลากรของบริ ษั ทฯ ขึ ้นมา
ทดแทนด้ วยการส่งอบรมในหลักสูตรต่างๆเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงมอบหมายหน้ าที่และความรับผิดชอบต่างๆ
ให้ ผ้ มู ีความรู้ และความสามารถและพิจารณาผลตอบแทนอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่และลดการพึง
พิงพนักงานรายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่ความรู้ ความสามารถเข้ ามาร่ วมงานกับบริ ษัท ฯ
ให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจอีกด้ วย ดังนัน้ บริ ษัทฯ มัน่ ใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงจากการพึง่ พิงผู้บริ หารหลักและสร้ างบริ ษัท
ฯ อย่างยัง่ ยืนโดยลดการพึง่ พิงกรรมการและผู้บริ หารหลักได้
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การจัดการ และการกากับด ูแลกิจการ
การกากับดูแลการปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย และระเบี ยบปฏิบัติข องสานัก งานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์ แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ และ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ซึง่ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน นามายึดถือปฏิบตั ิตามอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ บริ ษัท ฯ
ได้ รับการประเมินผลด้ านการรายงานบรรษัทภิบาลที่ดี ในปี 2560 อยูใ่ นระดับ “ดี”
ผลการประเมิน:
บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) ได้ รับ
คะแนนเฉลีย่ โดยรวม
ปี
2559
66%
ปี
2560
75%
คณะกรรมการบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าการยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล จริ ยธรรม คุณธรรมในการดาเนินธุรกิจจะช่วยเสริ มสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ กับกิจ การในระยะยาว และมีการติดตามการปรับปรุ งและพัฒนาการกากับดูแลกิ จการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
2560 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น (RIGHTS OF SHAREHOLDER)
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่กระทาการใดๆ อัน
เป็ นการละเมิดสิทธิหรื อการริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึง่ สิทธิดงั กล่าวรวมทังได้
้ อานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการใช้ สทิ ธิตา่ งๆ
และได้ กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิที่ผ้ ถู ือหุ้นควรได้ รับ ดังนี ้
1.
การแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านทราบถึงความคืบหน้ าการดาเนินงานของกิจการอย่างสม่าเสมอ โดยการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบโดยตรงหรื อผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.
การจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจาทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท และหากมี
ความจาเป็ นเร่งด่วนที่จะต้ องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็ นเรื่ องที่กระทบหรื อเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึง่
จาเป็ นต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัท สามารถเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ เป็ นกรณีไป
3.
การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น
3.1

การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมระเบียบวาระการประชุม พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะทุก
แบบ ประกอบด้ วย แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (สาหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทย
เท่านัน้ ) ตามที่กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด หลักฐานที่ใช้ ในการมอบฉันทะไว้ อย่างชัดเจน รวมทัง้ ข้ อมูลพร้ อมระบุ
เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน ประกอบการพิจ ารณาระเบียบวาระผ่านทางเว็บไซด์ (www.atp30.com) ล่วงหน้ า
ก่อนการประชุม 30 วันก่อนที่จะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้น
 จัด ส่ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น สามัญ ประจ าปี โดยระบุ วัน เวลา และสถานที่ จัด ประชุ ม ชัด เจนพร้ อมทัง้
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์ และเหตุผลความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมครัง้
ที่ผ่านมา รายงานประจาปี หนังสือมอบฉันทะ พร้ อมระบุวิธีการมอบฉันทะอย่างชัดเจน และเอกสารประกอบการ
ประชุมอื่นๆ โดยบริ ษัททาการจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ า 7 วันเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูลข่าวสารซึ่งนามาใช้ ตดั สินใจ
ในการลงมติที่เพียงพอ ถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส และมีโอกาสศึกษาวาระการประชุมล่วงหน้ า พร้ อมทังประกาศลง
้
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หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 3 วัน เพื่อเป็ นการบอกกล่าวการเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เป็ นการล่วงหน้ า เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นเตรี ยมตัวมาร่วมประชุม
ในกรณีที่เพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ โดยจะปฏิบตั ิในกรณีจาเป็ นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรื อ
ประโยชน์ของบริ ษัทฯ เท่านัน้ และจะส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม รวมทังเผยแพร่
้
ข้อมูล
ประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าไว้ ในเว็บไซต์ (www.atp30.com) ก่อนจัดส่งเอกสาร
การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกันทังผู
้ ้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยเฉพาะ
นักลงทุนสถาบัน และมีการจัดเจ้ าหน้ าที่ต้อนรับให้ ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุม
อย่างเพียงพอ โดยบริ ษัท ฯ จะเปิ ดให้ ผ้ ถู ื อหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และแม้ จะพ้ นเวลา
ลงทะเบียนแล้ วก็ยงั เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมได้ โดยไม่
เสียสิทธิ
จัดให้ มีสถานที่จดั การประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้ าร่ วมประชุม และมีขนาดเพียงพอรองรับจานวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งอยู่ในกรุ งเทพมหานครหรื อจังหวัดใกล้ เคียง และมีแผนรองรับกรณี เกิดเหตุฉกุ เฉิน ณ วันประชุม เพื่อเพิ่มความ
มัน่ ใจและรักษาความปลอดภัยให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกราย
นาระบบบาร์ โค้ ด (Bar Code) มาใช้ ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อความถูกต้ อง สะดวก และรวดเร็ ว
บริ ษัทฯ ไม่กระทาการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมของผู้ ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมี
สิทธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม
ก่อนเริ่ มการประชุมทุกครัง้ ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้ชี ้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมทังหมด
้
อาทิ การเปิ ด
ประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทังวิ
้ ธีการนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่จะต้ องลงมติในแต่ละวาระตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท
บริ ษัทฯ จะระบุการมีสว่ นได้ สว่ นเสียของกรรมการไว้ ในหนังสือเชิญประชุมฯ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หาก
กรรมการท่านใดมีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
ประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านที่มีสว่ นได้ เสียนันจะไม่
้
เข้ าร่วมประชุมในวาระนันๆ
้
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นอาสาทาหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
สนับสนุนให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสามารถใช้ สิทธิ ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ ของตน โดยการซักถ ามแสดงความ
คิดเห็น ให้ ข้อเสนอแนะและออกเสียงร่ วมกันตัดสินใจในเรื่ องที่สาคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัทในที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น เช่น การแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการอิสระ การอนุมตั ิผ้ สู อบ
บัญชีการจัดสรรเงินปั นผล การลดทุนหรื อเพิ่มทุน การกาหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับบริ คณห์สนธิ และการอนุมตั ิ
รายการพิเศษ เป็ นต้ น
จัดให้ มีแบบประเมินคุณ ภาพการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น เพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ในการพัฒ นาการจัดประชุม ให้ มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ ้น โปร่งใส และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น
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การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้ อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทาการถัดไปจากวันประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น โดยแจ้ งเป็ นจดหมายข่าวไปยัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ Electronic Listed Company
Information Disclosure (ELCID) และเปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซด์ของบริ ษัท (www.atp30.com)
 บริ ษัทฯ ได้ จัดรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวัน
ประชุม ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ บนั ทึกรายละเอียดการประชุมฯ อย่าง
ครบถ้ วนเหมาะสม ประกอบด้ วย บันทึกรายงานการประชุมฯ การออกเสียงและข้ อซักถามของผู้ถือหุนแต่ละวาระ
อย่างละเอียดบนเว็บไซด์ของบริ ษัท (www.atp30.com)
 นาข้ อเสนอแนะและความคิ ด เห็ น ที่ ได้ รับ จากผู้ถื อหุ้น ในการประเมิน คุณ ภาพการจัดประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น มา
พิจารณา และหาแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้ งของผลประโยชน์
บริ ษัทฯ ได้ ระบุการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการไว้ ในหนังสือเชิญประชุมฯ และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการ
ท่านใดมีสว่ นได้ สว่ นเสียหรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทราบก่อนการ
พิจารณาวาระโดยกรรมการท่านที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียนันจะไม่
้
ร่วมประชุม และงดออกเสียงในวาระนันๆ
้
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียม (Equitable Treatment of Shareholder)
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คานึงถึง เพศ อายุ สีผิว เชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความ
คิดเห็นทางการเมือง หรื อความพิการ
บริ ษัทฯ มีแนวปฏิบตั ิในการกากับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม สร้ าง
ความมัน่ ใจในการลงทุนกับบริ ษัท เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้ า
รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 30 วันก่อนงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้ สทิ ธิดงั กล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.atp30.com)
1.
ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิได้ รับเอกสารและคาแนะนาในการ
มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยตนเองได้
เพื่อสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงมติในแต่ละวาระได้ เอง เมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะให้ กรรมการ
ในที่ประชุมแล้ วย่อมมีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือ หุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้
กรรมการอิ สระของบริ ษั ท มาประชุม และลงมติ แ ทนก็ ได้ ผู้ถื อ หุ้นมี สิท ธิ ได้ รับ ประวัติ และข้ อมูลการทางานของ
กรรมการอิสระแต่ละท่านที่ครบถ้ วนเหมาะสมในการพิจารณา
บริ ษัท ฯ จะจัด ส่งหนังสือ มอบอานาจโดยเสนอรายชื่ อ กรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ท่าน ให้ ผ้ ูถือหุ้น ได้ พิ จารณา
คัดเลือกเป็ นผู้รับมอบอานาจในการประชุมผู้ถือหุ้นและลงมติในวาระต่างๆ แทน
2.
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดแจ้ งความประสงค์มายังบริ ษัทฯ เพื่อขอเสนอให้ เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่
ในระยะเวลาอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วและมีความเห็น
ว่าวาระดังกล่าวเป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัท ฯ และผู้ถือหุ้น ทางบริ ษัท ฯ มีนโยบายที่จะอานวยความสะดวกในการ
นาเสนอวาระดังกล่าวเข้ าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดาเนินการแจ้ งเพิ่มวาระการประชุมให้ ผ้ ถู ื อหุ้นทราบผ่านทาง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดแจ้ งความประสงค์มายังบริ ษัทฯ เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยได้
แจ้ งความประสงค์ผา่ นมายังบริ ษัทฯ พร้ อมจัดส่งข้ อมูลประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติและหนังสือแสดงความ
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5.

6.
7.
8.

9.

ยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อมาอย่างครบถ้ วน ล่วงหน้ าในระยะเวลาอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญ บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอบุคคลดังกล่าวที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดเข้ า
ดารงตาแหน่งแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในแต่ละปี เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงมติตอ่ ไป
ดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับระเบียบวาระที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิ ญ ประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่ ม
ระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
และตังค
้ าถามในที่ประชุม และได้ ใช้ สทิ ธิในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงในทุกวาระ
การประชุมผ่านบัตรลงคะแนนเสียงที่บริ ษัทได้ แจกให้ ในวันประชุม
กรรมการและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องจะเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคาถามในที่ประชุม รวมทังได้
้ บันทึกประเด็น
ซักถามและข้ อคิดเห็นที่สาคัญไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
บริ ษั ทฯ มีแนวทางในการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน โดยกาหนดในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานในหัวข้ อ
จริ ยธรรมและบทลงโทษทางวินยั ซึง่ ได้ มีการเผยแพร่ให้ พนักงานทุกคนทราบ
บริ ษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร ใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลสาคัญอันมีผลต่อการลงทุน โดย
กรรมการและผู้บริ หารบริ ษัทจะต้ องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครัง้ ที่มีการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ภายใน 3
วันทาการต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท ฯ (www.atp30.com) เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสาร
สาคัญของบริ ษัทฯ ที่มีการเปลีย่ นแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริ ษัทฯ เปิ ดเผยตามข้ อกาหนดต่างๆ โดยภายหลังจาก
การเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว ได้ นาข้ อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.atp30.com)

หมำยเหตุ : 1.บริ ษัทฯ ไม่ มนี โยบำยหรื อโครงกำรให้สิทธิ แก่ผู้บริ หำรในกำรซื ้อหลักทรัพย์ ของบริ ษัท เพือ่ เป็ นกำรกำกับดูแลปกป้องสิ ทธิ ขนั้ พืน้ ฐำน
ของผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholdes)
บริ ษัทฯ เคารพสิทธิ ของผู้มีสว่ นได้ เสีย และกาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิไว้ ในจรรยาบรรณของบริ ษัท ฯ เพื่อให้ เกิดความ
มัน่ ใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้มีสว่ นได้ เสีย ไม่ วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พนักงาน ผู้บริ หาร คูค่ ้ า คูแ่ ข่งทางการ
ค้ า เจ้ าหนี ้ รวมถึงชุมชนและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนสังคมจะได้ รับการดูแล นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ เสริ มสร้ างความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ เสียในกลุม่ ต่างๆ เพื่อให้ สามารถดาเนินกิจการต่อไป มีความมัน่ คงและตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย เพื่อ
สร้ างความสาเร็ จในระยะยาว โดยบริ ษัทฯ มีแนวทางการปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าว ดังนี ้
1.
แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้น : บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส มีระบบ
บัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ สร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ผู้ถือหุ้นโดยคานึงถึงการเจริ ญเติบโตของบริ ษัท
ในระยะยาวและผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน
ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้ วยความบริ สทุ ธิ์ใจและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุม่ ผู้ที่เกี่ยวข้ องอย่างเต็มความสามารถ ไม่ดาเนินการใดๆ ใน
ลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทไม่แสวงหาประโยชน์ให้ ตนเอง และไม่เปิ ดเผยข้ อมูล
ลับต่อบุคคลภายนอก
2.
แนวทางการปฏิบัติต่อลูกค้ า : สร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ าโดยการส่งมอบบริ การที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้ องการ
ของลูกค้ า มีการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริ การอย่างครบถ้ วนถูกต้ อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้ อเท็จจริ ง, จัดให้ มีช่องทางการสือ่ สารเพื่อให้ ลกู ค้ าร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับคุณภาพการบริ การ, ไม่กาหนดเงื่อนไขการค้ าที่
ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้ า, การปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ ลูกค้ าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน
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4.







และให้ ความสาคัญในการรักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ และไม่นาข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ เพื่ อ
ผลประโยชน์ของตนเอง และ/ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ
แนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน : พัฒนาเสริ มสร้ างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ดี รวมทังการส่
้
งเสริ ม
การทางานเป็ นทีม เพื่อสร้ างความมัน่ ใจและเป็ นขวัญกาลังใจให้ แก่พนักงานในการปฏิบตั ิงานกับบริ ษัท ฯ ด้ วยความ
มัน่ คงในอาชีพโดยมีแนวปฏิบตั ิ คือ
ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละคน
ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมการทางาน ให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
การแต่งตัง้ การโยกย้ าย รวมทังการให้
้
รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้ องกระทาด้ วยความเสมอภาคบริ สทุ ธิ์ใจ
และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้ การกระทาหรื อการปฏิบตั ิของพนักงาน
นันๆ
้
ปฏิ บัติ ต่อ พนัก งานบนพื น้ ฐานแห่งความยุติ ธรรม และให้ ค วามสาคัญ ต่อการพัฒ นาการถ่ ายทอดความรู้ และ
ความสามารถของพนักงาน โดยให้ โอกาสกับพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
บริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้ าที่การงานของ
พนักงาน
ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความสุภาพและให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั ญญาชนและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
มีช่องทางให้ พนักงานเข้ าแจ้ งเรื่ องที่สอ่ ไปในทางผิดระเบียบ วินยั และกฎหมายได้
ส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าใจในเรื่ องจรรยาบรรณและบทบาท หน้ าที่เพื่อส่งเสริ มให้ เกิ ดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของ
จรรยาบรรณอย่างทัว่ ถึง
ส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการกาหนดทิศทางในการทางาน รวมถึงการแก้ ไขปั ญหาของหน่วยงานและบริ ษัทฯ
โดยรวม
แนวทางการปฏิบัติ ต่อคู่ค้า คู่แข่ งทางการค้ า และเจ้ าหนี ้ : คานึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการ
ดาเนิน ธุรกิ จ และผลประโยชน์ ร่วมกันกับคู่ค้า โดยปฏิ บัติต ามกฎหมายและกติ กาต่างๆ อย่างเคร่ งครัด และมี
จรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจในการแข่งขันทางธุรกิจ บริ ษัท ฯ ยึดถือกติกาการแข่งขันที่เป็ นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี ้
คู่ค้า :ไม่เรี ยกร้ อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ ากับคู่ค้าโดยไม่สจุ ริ ต และปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง
และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่ งครัด ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรี บแจ้ งให้ คู่ค้าทราบ
ล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาด้ วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
คู่แข่ งทางการค้ า : ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของการได้ รับ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต
หรื อไม่เหมาะสม และไม่ทาลายชื่ อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ า ด้ วยการกล่าวหาในทางเสือ่ มเสียโดยปราศจากข้ อมูล
ความจริ ง
เจ้ าหนี ้ : ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง และเงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้โดยเคร่ งครัด รายงานฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ
แก่เจ้ าหนี ้ด้ วยความซื่อสัตย์ ถูกต้ อง และตรงเวลา ให้ แก่เจ้ าหนี ้อย่างสม่าเสมอและแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบล่วงหน้ า หาก
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันในสัญญา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
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แนวทางการปฏิบัติต่อชุมชนและสิ่งแวดล้ อม : คานึงถึงความปลอดภัยของสังคม สิง่ แวดล้ อม และคุณภาพชีวิต
ประชาชน รวมถึงให้ ความสาคัญ ของการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่ นหลัง ตลอดจนส่งเสริ ม
การใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยบริ ษัทฯ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
ในการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริ ษัทจะคานึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม
สิง่ แวดล้ อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ น้อยที่สดุ
ไม่กระทาการใดๆ ที่สง่ ผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้ อมเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
ส่งเสริ มการใช้ และการอนุรักษ์ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมและชนรุ่นหลัง
ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็ นภัยต่อสังคม หรื อศีลธรรมอันงดงาม และ/หรื อเป็ นการส่งเสริ มอบายมุข
จัดให้ มีระบบการร้ องทุกข์ในเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน
ดาเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ ปรับปรุงแก้ ไข และแจ้ งผลการดาเนินการให้ ผ้ รู ้ องทุกข์ทราบในเวลาอันควร
ปลูกฝังจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ให้ เกิดขึ ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
จริ งจัง
ปฏิบตั ิและให้ ความร่วมมือหรื อควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่ออกโดยหน่วยงานที่กากับดูแล
ให้ ความสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้ นให้ เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้ อม รวมทังการ
้
สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ให้ ก ารตอบสนองอย่า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิท ธิ ภาพต่อ เหตุก ารณ์ ที่ มี ผลกระทบต่อ ชุม ชน และสิ่งแวดล้ อ ม อัน
เนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษัท โดยให้ ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
1.
บริ ษัทฯ กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนที่จะต้ องรับทราบ และ
ปฏิบตั ิตามนโยบายและข้ อกาหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทอีกทัง้
ผู้บริ หารทุกระดับจะต้ องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่ องสาคัญในการส่งเสริ มให้ พนักงานภายใต้ การบังคับบัญชามี
ความรู้ความเข้ าใจและปฏิบตั ิตามคูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท ฯ อย่างเคร่งครัด
2.
บริ ษั ทฯ จะไม่ด าเนิ นการใดๆ ที่ ผิด กฎหมายหรื อขัด กับ หลักการกากับ ดูแลกิ จการและจรรยาบรรณธุรกิ จ หาก
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานกระทาผิดหลักการกากับดูแลกิจการตามที่กาหนดไว้ จะได้ รับโทษทางวินยั อย่าง
เคร่ งครัด และหากมีการกระทาที่เชื่อได้ ว่าทาผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้ อบังคับของภาครัฐ บริ ษัท ฯ จะ
ส่งเรื่ อ งให้ เจ้ าหน้ าที่ รัฐ ด าเนิ น การต่อ ไป หากพนัก งานทุก ระดับ ของบริ ษั ท ประสบปั ญ หาในการตัด สิน ใจหรื อ
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจที่มิได้ กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทฯ
3.
บริ ษั ทฯ กาหนดให้ ผ้ ูบริ ห ารทุกระดับในองค์ กรจะต้ องดูแลรั บผิดชอบและถื อเป็ นเรื่ องสาคัญ ที่จะดาเนินการให้
พนักงานภายใต้ สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้ าใจ และปฏิบตั ิตามคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท ฯ
อย่างจริ งจัง ผู้ที่กระทาผิดจริ ยธรรมที่กาหนดไว้ จะได้ รับโทษทางวินยั อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้
เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็ นธรรมตามหลักการกากับดูแลกิจการ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีช่องทางรับแจ้ ง
เบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน ข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีสว่ นได้ เสียได้ รับ ผลกระทบ หรื อ มีความเสีย่ งที่จะ
ได้ รับผลกระทบอันจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ มจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯ หรื อจาก
การปฏิบตั ิของพนักงานของบริ ษัทเกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึง
การทุจริ ต การปฏิบตั ิอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรื อการกระทาที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ
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ในกรณีที่เป็ นเรื่ องสาคัญ เช่น เป็ นเรื่ องที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัท ฯ หรื อเป็ น
การกระท าที่ ขัด ต่อ นโยบายของบริ ษั ท หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง จะส่งเรื่ อ งต่ อ ไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อดาเนินการหาข้ อเท็จจริ ง ส่วนกรณีที่เป็ นคาถามทัว่ ไป เช่น ราคาหุ้น การจ่ายเงินปั นผล หรื อข้ อมูลอื่น
ใดเกี่ยวกับบริ ษัทฯ ไม่ถือว่าเป็ นการร้ องเรี ยน แต่จะส่งเรื่ องให้ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อตอบกลับแก่
ผู้สอบถาม
ทังนี
้ ้ ผู้แจ้ งเบาะแสต้ องระบุชื่อวิธีการติดต่อกลับ ไม่ว่าจะเป็ นทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรื อโทรสาร รวมทังชื
้ ่อบุคคลหรื อ
เหตุการณ์ที่ร้องเรี ยน และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ เพื่อแสดงความบริ สทุ ธิ์ใจ ไม่ได้ มีเจตนาในการให้ ร้าย หรื อก่อให้ เกิด
ความเสียหายแก่ผ้ อู ื่นหรื อต่อบริ ษัท ฯ โดยบริ ษัทจะดาเนินการตรวจสอบตามขันตอนและบั
้
นทึกการสอบสวนไว้ เป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร โดยไม่เปิ ดเผยชื่อผู้แจ้ ง เบาะแส รวมทังด
้ าเนินการจัดเก็บข้ อมูลการร้ องเรี ยนเป็ นความลับ และ
บริ ษัทฯ จะให้ ความคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้แจ้ งร้ องเรี ยนอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม เช่น ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ที่ทางาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้ า ง หรื อการ
กระทาอื่นใดที่ไม่เป็ นธรรมแก่ผ้ รู ้ องเรี ยนหรื อผู้แจ้ งเบาะแสดังกล่าว

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทฯ มีช่องทางติดต่อเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลและข่าวสารผ่านเว็บไซด์ของบริ ษัท ฯ โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะให้
ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ครบถ้ วน โปร่ งใส ทันเวลาและเท่าเทียมกันแก่นกั ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องทราบ ทังในส่
้ วน
ของข่าวสาร ข้ อมูลบริ ษัทฯ รายงานทางการเงิน ข้ อมูลที่นาเสนอแก่นกั วิเคราะห์และนักลงทุน และข้ อมูลสาคัญอื่นที่มีผลกระทบ
ต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะมีช่องทางการติดต่อกับนักลงทุนและช่องทางในการเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านช่องทาง
ต่างๆ ดังนี ้
1)
ข้ อมูลเผยแพร่ และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ ของ
บริ ษัท(www.atp30.com)
2)
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
 การรายงานข้ อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หาร : เปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 561) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.atp30.com)
 กรรมการและผู้บริ หารมีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ที่มีการซื ้อ ขาย หรื อโอนหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต.
มาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนับเป็ นอีกมาตรการสาคัญที่จะส่งเสริ มกา ร
กากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นอย่างดี โดยบริ ษัทฯ จะจัดส่งจดหมายแจ้ งขอความร่วมมือในการงดซื ้อ ขาย หรื อ
โอนหลักทรัพย์ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 เดือน ก่อนสิ ้นงวดบัญ ชีในแต่ละไตรมาส นอกจากนีก้ รรมการและผู้บริ หาร
จะต้ องรายงานการเปลีย่ นแปลงการมีสว่ นได้ เสียของตนต่อบริ ษัทฯ เป็ นประจาและจะปรับปรุงข้ อมูลทุกปี โดยข้ อมูล
ดังกล่าวจะเก็บไว้ ใช้ ภายในบริ ษัทฯ เท่านัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552
เรื่ องการรายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการผู้บริ หารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
 การรายงานข้ อมูลสารสนเทศของบริ ษัทฯ : บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยสารสนเทศที่เป็ นข้ อมูลสาคัญของ
บริ ษัทฯ รวมถึงรายงานทางการเงิน และสารสนเทศอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ ตลท. และสานักงาน ก.ล.ต. กาหนดอย่าง
ถูกต้ อง ชัดเจน ครบถ้ วน โปร่งใส ด้ วยภาษาที่กระชับ เข้ าใจง่าย มีการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญ ทังด้
้ านบวกและ
ด้ านลบ และผ่านการพิจารณากลัน่ กรองตามขันตอนที
้
่กาหนด เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ที่มีสว่ นได้ เสียได้ รับสารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกันตามที่กาหนดโดยกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ดังนี ้
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ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.atp30.com)
สือ่ สาธารณะต่างๆ ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และโทรทัศน์
การให้ ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ที่มาเยี่ยมชมกิจการ และพบปะกับผู้บริ หาร
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางไปรษณีย์
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญ ชี ในรายงานประจ าปี และมี ม าตรการป้ อ งกัน การใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มูลภายใน โดย
กาหนดให้ พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ต้ องไม่นาข้ อมูลที่เป็ นความลับไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลอื่น
และรักษาข้ อมูลภายใน และเอกสารที่ไม่สามารถเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนาไปสูก่ ารแสวงหาประโยชน์เพื่อ
ตนเองหรื อครอบครัว หรื อพวกพ้ องในทางมิชอบ เช่น ข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้ า หรื อกล
ยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ พนักงานที่เปิ ดเผยข้ อมูลและข่าวสารที่สาคัญของบริ ษัทออกสูบ่ คุ คลภายนอกโดยมิได้ รับ
ความเห็นชอบจาก กรรมการผู้จัดการ จะได้ รับพิจารณามาตรการทางวินัยตามระเบียบของบริ ษัทและอาจถูก
ดาเนินคดีตามกฎหมาย
นักลงทุนสัมพันธ์ : บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญอย่างสูงต่อการบริ หารความสัมพันธ์กบั นักลงทุน ซึง่ จะมุง่ เน้ นการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต มุง่ มัน่ ทุม่ เท ความถูกต้ อง ความเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
เพื่อให้ นกั ลงทุน นักวิเคราะห์และผู้เกี่ยวข้ องได้ รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส และเท่าเทียม
กัน เพื่อส่งเสริ มให้ ช่องทางในการสือ่ สารกับนักลงทุนนักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้ องเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนได้ ซกั ถาม ตลอดจนรับทราบข้ อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านหลากหลายช่องทาง มี
การจัดการให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยและนักลงทุน เข้ าเยีย่ มชมกิจการและพบปะผู้บริ หารเพื่อเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจ
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ตลอดจนการส่งเสริ มความรู้ให้ แก่นกั ลงทุนในงานที่ ตลท.ซึง่ ผู้ที่สนใจหรื อนักลงทุน
สามารถสอบถามข้ อมูลมายังฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษัทฯ โดยติดต่อผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี ้
ที่อยู่:

บริ ษัท เอทีพี30 จากัด (มหาชน)
เลขที่ 700/199 หมูท่ ี่ 1 ตาบลบ้ านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
อีเมล์ หรือเว็บไซด์ : www.atp30.com
โทรศัพท์ :
0-3846-8788, 0-3846-8789
โทรสาร:
0-3846-8788

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) >> 47
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริ ษัทมีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัท ตลอดจน
กากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินการให้ เป็ นไปตามแผนและงบประมาณที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี
รายละเอียดคณะกรรมการและความรับผิดชอบ ดังนี ้
โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ทมีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บ ริ หารจานวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้ เป็ น
ผู้บริ หารจานวน 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจานวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการเพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลอานาจที่ดีในการของกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
องค์ ประกอบและคุณลักษณะของกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีจานวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็ นอิสระเพียงพอ ที่จะสามารถตรวจสอบ
ถ่วงดุลการทางานของคณะกรรมการบริ ษัทและการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ ทังนี
้ ้ กรรมการบริ ษัทต้ องมีความหลากหลายของ
ทักษะประกอบด้ วย ทักษะทางด้ านบัญชีการเงิน ด้ านธุรกิจ ด้ านการจัดการ ด้ านการตลาด ด้ านกลยุทธ์ ด้ านการบริ หารความ
เสี่ยง ด้ านกฎหมาย และด้ านการกากับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการต้ องประกอบด้ ว ยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของ
กรรมการทังคณะและมี
้
จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่ ปั จจุบนั จานวนกรรมการอิสระของบริ ษัทมีจานวนครบถ้ วนตามที่กฎหมาย
กาหนด
วิธีสรรหากรรมการ
การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กระทาโดยบริ ษัทเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่
บริ ษั ทฯ กาหนด โดยฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องจะเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณ สมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ ที่กาหนด โดย
พิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณา เมื่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นชอบแล้ ว บริ ษัทจะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมตั ิเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
รวมทังคั
้ ดเลือกกรรมการบริ ษัทที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องแทนตาแหน่งกรรมการเฉพาะ
เรื่ องที่ว่างลงหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี และนาเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตังต่
้ อไป

คณะกรรมการบริษัท
การตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบในการชี ้แนะทิศทางการดาเนินงาน ติดตามดูแลการทางานของ
ฝ่ ายจัด การ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ วยความรู้ ความสามารถ โปร่ ง ใส ระมัด ระวัง และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บัติ ห น้ าที่
(Accountability) ของคณะกรรมการบริ ษัทที่มีตอ่ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษัท
1.
มีคุณ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พรบ.บริ ษั ทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้ อ ง
ตลอดจนข้ อกาหนดของ ตลท. ก.ล.ต. และข้ อบังคับของบริ ษัท
2.
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯ
3.
มีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
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4.

5.

มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการของบริ ษัทได้ อย่าง
เต็มที่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่าเสมอ (Accountability to Shareholders) และตัดสินใจด้ วย
ความระมัดระวัง (Duty of care) รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรม ภายใต้ กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท (Board of Directors)
1.
ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
ฯ และให้ เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
2.
มีหน้ าที่กาหนดวิสยั ทัศน์ นโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ และกากับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หาร
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
3.
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ถื อ หุ้น โดยสม่ า เสมอด าเนิ น งานโดยรั ก ษาผลประโยชน์ ข องผู้ถื อ หุ้น มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มูลที่ เป็ น
สาระสาคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ องครบถ้ วนมีมาตรฐานและโปร่งใส
4.
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิ จ และมี
ความสนใจในกิจการของบริ ษัทที่ตนเป็ นกรรมการอย่างแท้ จริ ง
5.
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริ หารระดับสูง
6.
รับ ผิ ด ชอบต่อ ผลประกอบการและการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ของฝ่ ายบริ ห ารโดยให้ มี ค วามตัง้ ใจ และระมัดระวังในการ
ปฏิบตั ิงาน
7.
กากับ ดูแลให้ มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิ จที่ ชัดเจนและวัด ผลได้ เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนด
เป้าหมายในการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ สมเหตุสมผล
8.
กากับดูแลให้ มีการดาเนินธุรกิจ และปฏิบตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรม
9.
กากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หารมีระบบการบริ หารความเสีย่ งอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
10.
พิจารณาตัดสินในเรื่ องที่มีสาระสาคัญเช่นนโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่อานาจการบริ หารการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และรายการอื่นใดที่กฎหมายกาหนด
11.
กาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ิในการทาธุรกรรม และการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานของบริ ษัทให้ คณะ
หรื อบุคคลตามตามความเหมาะสมและให้ เป็ นไปตามข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องโดยจัดทาเป็ นคู่มืออานาจดาเนินการ
และให้ มีการทบทวนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
12.
จัดให้ มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่เชื่อ ถือได้ รวมทังดู
้ แลจัดให้ มีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
13.
ให้ ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจาปี เพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการ
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
14.
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบั รายงานของผู้สอบ
บัญชีไว้ ในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรื่ องสาคัญๆ ตามนโยบายข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15.
กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้ เป็ นไปตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
16.
คณะกรรมการต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิด้วยตนเองและประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม
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ทังนี
้ ้ กาหนดให้ กรรมการซึง่ มีหรื ออาจมีความขัดแย้ งในส่วนได้ เสีย หรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
หมำยเหตุ :
1. คณะกรรมกำรมี กำรกำหนดนโยบำยกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษัทที ่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษัทอืน่ ต้องรับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
2. คณะกรรมกำรมี กำรกำหนดนโยบำยกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทอืน่ ของผู้บริ หำรระดับสูง เนือ่ งจำกบริ ษัทฯ ไม่มี บริ ษัทย่อย และ/
หรื อ บริ ษัทร่วม
3. ในปี 2560 บริ ษัทฯ ไม่มีกำรจัดปฐมนิ เทศกรรมกำรใหม่ เนื ่องจำกไม่ มีกรรมกำรใหม่ มติ จำกที ่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรทีพ่ น้ จำกตำแหน่งวำระกลับเข้ำมำดำรงตำแหน่ง

วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งเมื่อพ้ นจากตาแหน่งตามวาระแล้ ว อาจได้ รับแต่งตังให้
้
ดารงตาแหน่งได้ อีก

คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
1.
ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการ
้
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
2.
มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
3.
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ
4.
ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5.
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ต้ องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้ อย 1 คนที่มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees)
1.
สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้ มนั่ ใจว่า มีความถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและ
้
ประจาปี
2.
สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้ มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้ มีการสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า
จาเป็ นและเป็ นสิ่งสาคัญ พร้ อมทังน
้ าข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ ไขระบบการควบคุมภายในที่สาคัญและ
จาเป็ นเสนอคณะกรรมการบริ ษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จดั การแผนกตรวจสอบระบบงาน
ภายใน
3.
สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ฯ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
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4.

พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชี รวมถึ งพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5.
สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
6.
พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษั ท ฯ ในเรื่ องดังกล่าวให้ มีความถูกต้ องและ
ครบถ้ วน ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท ฯ
7.
สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8.
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
9.
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท ฯ

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ความเห็ น หรื อ ข้ อ สัง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รับ จากการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามกฎบัต ร
(Charter)

รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
10.
ร่วมให้ ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11.
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ ฝ่ายจัดการผู้บริ หาร หรื อพนักงาน
ของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น เข้ าร่วมประชุมหรื อส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ น
12.
ให้ มีอานาจว่าจ้ างที่ปรึกษา หรื อบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริ ษัท ฯ มาให้ ความเห็นหรื อให้ คาปรึ กษาในกรณี
จาเป็ น
13.
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้ อมทัง้
ปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานที่ อาจเป็ นเหตุให้ การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดตังคณะกรรมการ
้
ตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบทุกปี
14.
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15.
ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บริ ษัทฯ มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะไว้ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะคณะกรรมการ
บริ หารและกรรมการผู้จัดการ ส่งผลให้ คณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จัดการไม่มีอานาจเบ็ดเสร็ จ และมีการถ่วงดุล
อานาจในมติที่สาคัญ ซึง่ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) รวมทังกรรมการ
้
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บริ ษัทฯ ที่จะไม่สามารถอนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนเองหรื อบุคคลที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของตนเองมีสว่ นได้ เสียในการ
ทารายการนัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
้ มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุ ณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบการควบคุมภายใน โดยปั จจุบนั บริ ษัทได้ แต่งตังบริ
้ ษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล ออดิท จากัด ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกเป็ นผู้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษัท รวมถึงทาหน้ าที่ให้ คาปรึ กษา ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของ
ระบบควบคุมภายใน ระบบบริ หารความเสีย่ ง การกากับดูแลกิจการ และต้ องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย
ไตรมาสละ 1 ครัง้ และจัดทาแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งเมื่อพ้ นจากตาแหน่งตามวาระแล้ ว อาจได้ รับแต่งตัง้
ให้ ดารงตาแหน่งได้ อีก

คณะกรรมการอิสระ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีจานวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็ นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบ
ถ่วงดุลการทางานของคณะกรรมการบริ ษัทและการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ ซึ่งต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1
ใน 3 ของกรรมการบริ ษัท ทังหมดและมี
้
จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ตามที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนกาหนด ดังนี ้
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1.
ถื อหุ้น ไม่เกิ น ร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้น ที่ มี สิท ธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษั ท ฯ* ทัง้ นี ใ้ ห้ นับรวมการถื อหุ้น ของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท* เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3.
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4.
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท* ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัท* และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ หุ้นส่วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท* เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการ มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท* และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน
ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7.
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท
8.
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
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9.

ประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committees)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็ นคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่ อง เพื่อทาหน้ าที่ในด้ านการบริ หารและจัดการความ
เสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นกับกิจการให้ มปี ระสิทธิภาพ โดยสอดคล้ องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท ฯ และตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
1.
กาหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริ หารความเสีย่ งองค์กร
2.
กากับดูแลและสนับสนุนให้ มีการดาเนินงานด้ านการบริ หารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้ องกับกลยุทธ์ และเป้าหมาย
ทางธุรกิจรวมถึงสภาวการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
3.
พิจารณารายงานผลการบริ หารความเสี่ย งองค์กร และให้ ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้น รวมทังแนวทาง
้
การก าหนดมาตรการควบคุ ม หรื อ บรรเทา และการพัฒ นาระบบการจั ด การบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก รให้ มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4.
รายงานผลการบริ หารความเสี่ยงองค์กรให้ คณะกรรมการรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรื อเหตุ การณ์ สาคัญ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ ต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ วที่สดุ
5.
ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้
6.
ปฎิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งเมื่อพ้ นจากตาแหน่งตามวาระแล้ ว อาจ
ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งได้ อีก

การแต่ งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee
: NRC)
คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1.
2.
3.

มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ มีความรู้ความเข้ าใจถึงคุณสมบัติ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึง
มีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล
ต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัทที่มีความเป็ นกลาง และมีความเป็ นอิสระตามหลักาการกากับและดูแลกิจการที่ดี
สามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้ าที่

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1.
2.

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท และประกอบด้ วยกรรมการ
และผู้บริ หารอย่างน้ อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องเป็ นกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และ
จัดการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ โดยมีขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
การสรรหา
•

•
•
•

กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
จานวน โครงสร้ าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท
พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ ดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรื อ มี
ตาแหน่งว่างลง และ/หรื อ แต่งตังเพิ
้ ่ม
ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
การกาหนดค่าตอบแทน

•

จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
•
กาหนดค่าตอบแทนทีจ่ าเป็ นและเหมาะสมทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายบุคคล โดย
การกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทให้ พจิ ารณาความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน
และเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทในธุรกิจที่คล้ ายกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ ขออนุมตั ิ
•
รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผลของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร ตามข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
•
ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
•
โดยฝ่ ายบริ หารและหน่วยงานต่างๆ จะต้ องรายงานหรื อนาเสนอข้ อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้ องต่อ คณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้ บรรลุ
ตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
วาระการดารงตาแหน่ง
1.
2.
3.

4.

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารงสอดคล้ องกับคณะกรรมการบริ ษัท (คราวละ3 ปี )
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน อาจได้ รับการแต่งตังกลั
้ บเข้ ามาดารงตาแหน่งต่อไปได้ อกี ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าเหมาะสม
นอกเหนือจากการพ้ นจากตาแหน่งตามข้ อ 1 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะพ้ นตาแหน่งเมื่อ
• ลาออก
• คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
คณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจในการแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์หรื อเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจากตาแหน่งตามข้ อ 1
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หรื อ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังเข้
้ าเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทดแทนตามข้ อ 3 จะอยูใ่ น
ตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึง่ ตนแทนเท่านัน้

คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
1.
ทาหน้ าที่ควบคุมการบริ หารงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ และรายงานผล
การดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษัททังนี
้ ้ในการดาเนินการประชุมของคณะกรรมการบริ หารต้ องมีคณะกรรมการ
เข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริ หารส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริ หารต้ องได้ รับคะแนน
เสี ย งข้ า งมากจากที่ ป ระชุ ม และคะแนนเสี ย งดัง กล่ า วที่ นับ ได้ อย่ า งน้ อยกึ่ ง หนึ่ ง จากคะแนนเสี ย งของคณะ
กรรมการบริ หารทังหมด
้
2.
พิ จารณางบประมาณประจ าปี และขัน้ ตอนในการใช้ จ่ ายงบประมาณ เพื่ อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษั ทและ
ควบคุมดูแลการใช้ จ่ายตามงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
3.
พิจารณาปรับปรุงแผนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท
4.
พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนและกาหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอานาจในคูม่ ืออานาจดาเนินการ
5.
พิจารณาการทาสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริ ษัทตามอานาจในคูม่ ืออานาจดาเนินการ
6.
รับผิดชอบให้ มีข้อมูลที่สาคัญต่างๆ ของบริ ษัท อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท
ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทารายงานทางการเงินที่นา่ เชื่อถือ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
7.
พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริ ษัทและเสนอจ่ายปั นผลประจาปี ตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาการดาเนิน
ธุรกิจใหม่ หรื อการเลิกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทกากับดูแลให้ มี ขันตอนให้
้
ผ้ ปู ฏิบตั ิงานต้ องรายงาน
เหตุการณ์ หรื อการกระทาที่ผิดปกติ หรื อการกระทาผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริ หารอย่างทันท่วงที และในกรณี
ที่เหตุการณ์ ดงั กล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสาคัญ จะต้ องรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเพื่อพิจารณาแก้ ไข
ภายในระยะเวลาอันสมควร
8.
ดาเนินการใดๆเพื่อสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น หรื อตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท หรื อตามที่
ได้ รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท
9.
การเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารในเรื่ อ งใดๆ ซึ่ ง ได้ รั บ การลงมติ และ/หรื อ อนุ มัติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ หาร จะต้ องรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ถัดไป
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ จะไม่รวมถึง
อานาจ และ/หรื อ การมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที่ตน หรื อผู้รับมอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
(ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ซึ่ง
การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารมีวาระการดารงตาแหน่งตามการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท ซึง่ เมื่อพ้ นจากตาแหน่ งตาม
วาระแล้ ว อาจได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งได้ อีก
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การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ทได้ ป ระกาศกาหนดตารางประชุมล่วงหน้ า 1 ปี ให้ กรรมการและผู้เกี่ ยวข้ องทราบ โดยการ
ประชุมวาระปกติอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ทังนี
้ ้อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระ
ไว้ ลว่ งหน้ าและมีการแบ่งหมวดหมูอ่ ย่างชัดเจน อาทิ เรื่ องเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ เพื่อพิจารณา
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กาหนดให้ คณะกรรมการจะต้ องประชุมกันอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยต้ องมีกรรมการเข้ า
ร่วมประชุมอย่างน้ อยกึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ นตามแนวปฏิบตั ิปกติ
บริ ษัทฯ จะจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 3 เดือนต่อครัง้ และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อน
การประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วน เพื่อให้ กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาพิจารณา
และตัดสินใจอย่างถูกต้ องในเรื่ องต่างๆ อย่างพอเพียงและสามารถจัดเวลาเข้ าร่วมประชุมได้ และเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์
ของบริ ษัท ซึ่งในการประชุมทุกคราว จะมีการกาหนดวาระการประชุมที่ชดั เจน โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการทุก
คนสามารถอภิปราย และแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเปิ ดเผย และมีการจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ผลการ
ประชุม และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องมีความชัดเจนเพื่อใช้ อ้างอิง
ทังนี
้ ้ เพื่อส่งเสริ มให้ การทาหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท หลักเกณฑ์และรูปแบบข้ อมูลในเอกสารที่จะนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทให้ มีความครบถ้ วน เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้ การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทดาเนินไป
อย่างราบรื่ น รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่
ประชุม ต้ องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มให้ กรรมการแต่ละคนเข้ าร่ วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอโดย
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททังหมดในรอบปี
้
โดยมีการเปิ ดเผยจานวนครัง้ ของการประชุม
และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ (แบบ 56-2)
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท ยังมี น โยบายส่ง เสริ ม ให้ ก รรมการที่ ไม่ เป็ น ผู้บ ริ ห าร กรรมการอิ สระ กรรมการ
ตรวจสอบ ประชุมระหว่างกันเองได้ ตามความจาเป็ น เพื่อ อภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มี
ฝ่ ายบริ หารเข้ าร่วม
คณะกรรมการได้ มีการกาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าตลอดปี เพื่อให้ กรรมการสามารถ
จัดสรรเวลาได้ อย่างเหมาะสม ซึง่ ในปี 2560 สามารถสรุปการประชุมคณะกรรมการได้ ดังนี ้
การประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
การประชุมคณะกรรมการบริ หาร

จานวนการจัดการประชุม
(ครัง้ )

จานวนกรรมการเข้ าร่ วม
การประชุม

5
4
4
4

7/7
3/3
3/3
3/3

การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการ
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ กรรมการแต่ละท่านประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทังคณะ
้
เพื่อใช้ เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทว่า
ได้ ดาเนินการตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน เพื่อปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท
ให้ สอดคล้ องกับนโยบายที่กาหนดไว้ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป
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หลักเกณฑ์ ที่ใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2560 คณะกรรมการเห็นชอบให้ ใช้ แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ ที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ ให้ ครอบคลุมและสอดคล้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่
กรรมการทุกด้ าน ดังนี ้
1.
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ และรายบุคคล
1)
โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษัท
2)
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
3)
การประชุมคณะกรรมการ
4)
การทาหน้ าที่ของกรรมการ
5)
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6)
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
7)
โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
8)
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
9)
การประชุมของคณะกรรมการ
ผลการประเมิน: การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท คะแนนเฉลีย่ 94.41% คะแนน ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นระดับ “ดีเยี่ยม”
สรุ ปผลประเมิน: กรรมการมีคณ
ุ สมบัติและปฏิบตั ิหน้ าที่รับผิดชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีของกรรมการ โดยมี
ข้ อเสนอแนะให้ ปรับปรุง ดังนี ้
เมื่อมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ ดแู ลให้ ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรื อจัดบรรยายสรุ ปเพื่อให้ กรรมการเข้ าใจธุรกิจ
และการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ
คณะกรรมการได้ ให้ ความสาคัญและใช้ เวลาอย่างเพียงพอในการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่
ดาเนินการโดยฝ่ ายจัดการ
2.
2.1
1)

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่ อย
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
การทาหน้ าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ มีการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมกาตรวจสอบ ตามที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
2)
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานให้ บริ ษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
อย่างเหมาะสม
ผลการประเมิน: การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คะแนนเฉลีย่ 97% คะแนน ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นระดับ “ดีเยี่ยม”
สรุ ปผลประเมิน: กรรมการมีคณ
ุ สมบัติและปฏิบตั ิหน้ าที่รับผิดชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีของกรรมการ โดยมี
ข้ อเสนอแนะให้ ปรับปรุง ดังนี ้
- กรรมการได้ รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้ า มีเวลาศึกษาข้ อมูล
2.2

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ จดั ทาประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยใช้ แบบประเมินตนเองทังคณะตามแบบคู
้
่มือ
ประเมิน คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยงสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์ และตลาด หลักทรัพ ย์ ที่ครอบคลุมถึ ง
โครงสร้ างและคุณสมบัติกรรมการ การประชุม การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ผลการประเมิน: การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง คะแนนเฉลีย่ 72.3% คะแนน ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นระดับ “ดี”
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สรุ ปผลประเมิน: กรรมการมีคณ
ุ สมบัติและปฏิบตั ิหน้ าที่รับผิดชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีของกรรมการ โดยมี
ข้ อเสนอแนะให้ ปรับปรุง ดังนี ้
กรรมการได้ รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้ า มีเวลาศึกษาข้ อมูล
จานวนของคณะกรรมการมีความเหมาะสม
จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสม
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้ มีการจัดทารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริ ษัทและ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี ทังนี
้ ้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เ หมาะสมและเป็ นที่ยอมรับ และถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมทังได้
้ ใช้ ดลุ ย
พินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทาและดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริ ษัทฯ จะสนับสนุนให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมสัมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ รวมทังพบปะแลกเปลี
้
ย่ นความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยูเ่ สมอ โดย
หลักสูตรที่กรรมการบริ ษัทควรเข้ าร่วมสัมมนาอย่างน้ อยจะเป็ นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ซึ่งได้ แก่ หลัก สูต ร Directors Certification Program (DCP) หลัก สูต ร Directors Accreditation Program (DAP) หลัก สูต ร
Audit Committee Program (ACP) ห ลั ก สู ต ร Executive Development Program (EDP) ทั ้ง นี ้ เพื่ อ น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาบริ ษัทต่อไป
หมำยเหตุ : บริ ษัทฯ มีกำรส่งเสริ มให้คณะกรรมกำรเข้ำร่วมกำรอบรมต่ำงๆ เช่น กำรอบรมด้ำนบัญชีกำรเงิน, ธุรกิ จ, กำรจัดกำร, กำรตลำด, กลยุทธ์ ,
กำรบริ หำรควำมเสีย่ ง, กฎหมำย และกำรกำกับดูแลกิ จกำร เพือ่ กำรปฏิ บตั ิ หน้ำที ่คณะกรรมกำรเป็ นไปด้วยควำมถูกต้อง เหมำะสม และ
กำกับดูแลให้ฝ่ำยบริ หำรดำเนิ นกำรให้เป็ นไปตำมแผนงำน

ความสัมพันธ์ กับนักลงทุน
คณะกรรมการให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย โดย
ข้ อมูลที่เปิ ดเผยจะต้ องมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ทัว่ ถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงินผลการดาเนินงาน
ข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะ
เผยแพร่ ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ ใช้ ประกอบการตัดสิน ใจลงทุนโดยผ่านช่องทาง
ต่างๆ ทังจากการจั
้
ดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สือ่ การเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์
ของบริ ษัทฯ
ในส่ ว นของงานนัก ลงทุ น สัม พั น ธ์ (Investor Relation) บริ ษั ท ฯ ยัง ไม่ ได้ จัด ตัง้ หน่ ว ยงานขึ น้ มาเฉพาะ แต่ ได้
มอบหมายนางสาวโชติ ก า วี ระศิ ลป์ ผู้จัด การฝ่ ายการเงิ น และควบคุม เป็ น ผู้ดูแ ลการติ ด ต่อ สื่ อ สารกับ นัก ลงทุน ผู้ถื อ หุ้น
นักวิ เคราะห์ แ ละผู้ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่งสามารถติ ด ต่อ ได้ ที่ ห มายเลขโทรศัพ ท์ 0-3846-8789 ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท ฯ มี แ ผนงานที่ จ ะจัด ตัง้
หน่วยงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ขึ ้นมาเป็ นหน่วยงานเฉพาะด้ านเพื่อดูแล รับผิดชอบส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคต
การกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทฯ มีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จดั การให้ อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และอยูใ่ น
ระดับที่เทียบเคียงกับบริ ษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงาน และความรับผิดชอบของ
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กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ รวมทังผลการด
้
าเนินงานของบริ ษัท ฯ และผลประโยชน์ที่สร้ างให้ กบั ผู้ถือหุ้น และเชื่อมโยงกับ
ระดับความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายนัน้ การกาหนดค่าตอบแทนดังกล่าว และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษั ทเพื่อขอความ
เห็นชอบ ก่อนนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิตอ่ ไป
การแต่ งตัง้ และค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
บริ ษัทฯ กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง้ และกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นประจำทุก
ปี โดยผ่ำนกำรพิจำรณำคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำเห็นควรและให้
นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พิจารณาแต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยผู้สอบบัญชีที่
ได้ รับการคัดเลือกต้ องมีความเป็ นอิสระ ไม่มีสมั พันธ์ หรื อมีส่วนได้ สว่ นเสีย ใดๆ กับบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว และจัดให้ มีการหมุนเวียนการสอบบัญชีให้ สอดคล้ องกับประกาศคณะกรรมการตลาดทุน หาก
ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทมาแล้ ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายอื่นมาทาหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทต่อไป
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สาหรับงบการเงินปี 2560 ของบริ ษั ทฯ ได้ ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็ น โดยนางสาวกรองก้ ว ลิมป์ กิ ตติกุ ล
ผู้สอบบัญ ชี รั บ อนุญ าตทะเบี ย นเลขที่ 5874 จากบริ ษั ท ส านัก งาน อี ว าย จ ากัด ซึ่ง เป็ น ผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และจ่ า ย
ค่า ตอบแทนจากการสอบบัญ ชี ของบริ ษั ท ในงวดบัญ ชี ปี 2559 และปี 2560 เป็ น จ านวนเงิ น รวมปี ละ 750,000 บาท และ
1,050,000 บาท ตามลาดับ
ค่าบริ การอื่นๆ
ในปี 2560 บริ ษัทไม่มีการจ่ายค่าบริ การอื่นๆ ที่มิใช่การสอบบัญชี
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ค่ าสอบบัญชี
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าบริ การอื่นๆ
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ปี 2559
750,000
750,000

(หน่วย : บาท)
ปี 2560
1,050,000
1,050,000
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายและภาพรวมความรับผิดชอบต่ อสังคม
นอกจำกกำรดำเนินงำนเพื่อควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจแล้ ว บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญกับกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้ กรอบ
ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม เพื่อควำมเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนเป็ นองค์กรที่มี จริ ยธรรมและธรรมำภิบำลที่ดี มี
ควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ แนวปฏิบตั ิด้ำนกำรบริ หำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนตำมแนว
ทำงกำรพัฒ นำของตลำดหลักทรัพย์ ฯ เพื่อนำองค์ควำมรู้ นัน้ มำเป็ นแนวทำงกำรปฏิบัติและบริ หำรจัดกำรองค์ กรอย่ำงเป็ น
รู ปธรรมต่อไป แนวทำงปฏิบตั ิด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทฯ เป็ นกำรปฏิบตั ิ เพื่อสอดคล้ องกับ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และนโยบำยของบริ ษัท โดยกำรดำเนินงำนภำยใต้ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณธุรกิจของบริ ษัทฯ ดังนี ้
การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
1.
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ประกอบธุรกิจด้ วยควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต และดำเนินงำนธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ทังทำง
้
กฎหมำย จรรยำบรรณ และมุ่งมัน่ ทำควำมดีต่อบุคคล กลุ่มชนชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม และประกอบธุรกิจโดยมี
ระบบกำรดำเนินงำนที่มีมำตรฐำนและมีกำรควบคุมที่ดี
2.
ไม่ให้ ผลประโยชน์สงิ่ ใดแก่ เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ ได้ มำซึง่ งำนหรื อผลประโยชน์อื่นใด
3.
ด้ ำนกำรปฏิบตั ิต่อลูกค้ ำ บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตอ่ คู่ค้ำอย่ำงเป็ นธรรม ไม่เรี ยกร้ องหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรม
จำกคูค่ ้ ำ และหำกปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้ อใดไม่ได้ ให้ รีบแจ้ งคูค่ ้ ำให้ ทรำบล่วงหน้ ำเพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ ไข
4.
ไม่ก่อควำมเดือดร้ อนให้ แก่ชุมชุ ม หรื อสังคมโดยรอบบริ ษัทฯ ไม่ว่ำจะเป็ นมลภำวะทำงอำกำศ มลภำวะทำงเสียง
รวมทังควำมสะอำด
้
5.
ปฏิบตั ิตำมกฎจรำจร เพื่อควำมปลอดภัย ของผู้โดยสำรรวมทังผู
้ ้ ร่วมใช้ ถนนทุกรำย
6.
ด้ ำนกำรปฏิบตั ิต่อคูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำ บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ ำ ภำยใต้ กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดีและ
ไม่แสวงหำข้ อมูลที่เป็ นควำมลับของคูแ่ ข่งขันทำงกำรค้ ำด้ วยวิธีที่ไม่สจุ ริ ต
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ มีนโยบำยต่อต้ ำนกำรให้ สินบนและกำรคอร์ รัปชั่นอย่ำงสิ ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบตั ิตำม
กฎหมำย ทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับกำรต่อต้ ำนกำรให้ สนิ บนและกำรคอร์ รัปชัน่ ในประเทศไทย บริ ษัทฯ จะไม่เข้ ำไปมีสว่ นร่วมในกำร
ให้ สินบนและกำรคอร์ รัปชั่นทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม และมุ่งมัน่ ที่จะนำระบบที่มีประสิทธิผลมำใช้ ในกำรต่อต้ ำนกำรให้ สินบน
และกำรคอร์ รัปชัน่ ทังนี
้ ้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนของบริ ษัทฯ ต้ องไม่เข้ ำไปมีสว่ นร่วมในกำรคอร์ รัปชัน่ กำรให้ และ
รับสินบนแก่เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐและเอกชน
แนวปฏิบตั ิ : บุคลำกรทุกระดับของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตำมแนวทำงที่ได้ กำหนดไว้ ดังนี ้
1.
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ ำนกำรทุจริ ต กำรให้ หรื อรับสินบน จรรยำบรรณธุรกิจ รวมทังกฎ
้ ระเบียบ และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ โดยต้ องไม่เข้ ำไปเกี่ยวข้ องกับกำรทุจริ ต คอร์ รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม
2.
ไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรแสดงถึงเจตนำว่ำเป็ นกำรทุจริ ต คอร์ รัปชัน กำรให้ หรื อรับสินบน แก่ผ้ ทู ี่มีส่วนได้ เสียที่
เกี่ยวข้ องกับกลุ่มบริ ษัท ฯ ในเรื่ องที่ตนมีหน้ ำที่รับผิดชอบ ทังทำงตรงหรื
้
อโดยอ้ อม เพื่อให้ ได้ มำซึ่งผลประโยชน์แก่
องค์กร ตนเอง หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
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3.

4.

ผู้ที่กระทำกำรทุจริ ต คอร์ รัปชัน ถือเป็ นกำรกระทำผิดตำมข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนว่ำด้ วยกำรบริ หำรงำนบุคคล
สำหรับพนักงำน ซึ่งจะต้ องได้ รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ที่กำหนดไว้ รวมถึงอำจได้ รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำร
กระทำนันผิ
้ ดกฎหมำยด้ วย
บริ ษัทฯ มีแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลและกำรสอบทำนมำตรกำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับกำรเปลีย่ นแปลงของกฎหมำย และสภำพกำรดำเนินธุรกิจ

การเคารพสิทธิมนุษยชน
แนวกำรปฏิบตั ิ : ผู้บริ หำรและพนักงำนมีหน้ ำที่ต้องปฏิบัติตำมหลักสิทธิ มนุษยชน ยึดมัน่ ในหลักนิติธรรม และประพฤติ
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ของตนภำยใต้ หลักกำรกำรเคำรพในศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุษย์ สิทธิ และเสรี ภำพ และปฏิบตั ิตอ่
ทุกฝ่ ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
1.
บริ ษัทฯ ตระหนักต่อกำรเคำรพสิท ธิ มนุษยชน ซึ่งเป็ นสิทธิ ขนพื
ั ้ น้ ฐำนที่มนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภำคกันเพื่อกำร
ดำรงชีวิตอยูไ่ ด้ อย่ำงมีศกั ดิ์ศรี โดยจะไม่มีบคุ คลใดได้ รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ นธรรม หรื อเลือกปฏิบตั ิ ไม่วำ่ จะเป็ นกำร
เลือกปฏิบตั ิเนื่องจำกเชื ้อชำติ เผ่ำพันธุ์ สีผิว ต้ นตระกูล ต้ นกำเนิดของชำติหรื อสังคม ศำสนำ สถำนะทำงสังคม เพศ
อำยุ ลักษณะ หรื อรูปลักษณ์ทำงกำยภำพ ภำษำ ควำมเห็นทำงกำรเมือง ทรัพย์สนิ หรื อสถำนะอื่นใด
2.
ผู้บริ หำรและพนักงำนมีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ รวมถึงส่งเสริ มสิทธิตำมระเบียบสังคมและระเบียบสำกลในทุกๆ
และเพื่ อให้ มั่นใจว่ำกำรดำเนิ น ธุรกิ จดังกล่ำวมิได้ มี ส่วนร่ วมกระท ำหรื องดเว้ นกำรกระทำอัน เป็ นกำรละเมิ ดสิท ธิ
มนุษยชน ผู้บริ หำรและพนักงำนจึงควรให้ ควำมสำคัญกับกำรร่วมธุรกิจกับลูกค้ ำหรื อคูค่ ้ ำที่เคำรพหลักกำรดังกล่ำว
3.
ให้ ควำมสำคัญกับสิทธิที่เท่ำเทียมกันของสตรี โดยให้ ควำมสำคัญและเคำรพเสรี ภำพในเรื่ อง สัญชำติ สถำนภำพทำง
สังคม สุขภำพ กำรศึกษำ สิทธิในกำรทำงำน ชนชันทำงสั
้
งคม ลักษณะ เชื ้อชำติ วิถีทำงเพศ เป็ นต้ น
4.
มุง่ มัน่ และรักษำไว้ ซงึ่ สภำพกำรทำงำนที่เป็ นธรรมและเป็ นแบบอย่ำงที่ดีใ นกำรดำเนินธุรกิจและด้ ำนอื่นๆ ที่เป็ นไปตำม
สิทธิมนุษยชน อำทิ กำรไม่ใช้ แรงงำนเด็ก หรื อเรื่ องอื่นๆ ที่แสดงถึงกำรไม่เคำรพต่อหลักสิทธิมนุษย์ชน หรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตนอยูบ่ นมำตรฐำนสำกลเกี่ยวกับหลักกำรด้ ำนสิทธิมนุษย์ชน สิทธิ เสรี ภำพ และควำมเสมอภำค
การปฎิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ผู้บริ หำรจะต้ องปฏิบตั ิต่อพนักงำนอย่ำงยุติธรรม บริ หำรงำนโดยไม่มีควำมลำเอียง สนับสนุนในกำรสร้ ำงศักยภำพใน
ควำมก้ ำวหน้ ำและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนของพนักงำน รวมทังส่
้ งเสริ มให้ พนักงำนมีควำมเข้ ำใจในเรื่ องจรรยำบรรณ ที่
พนักงำนต้ องพึงปฏิบตั ิ จัดสวัสดิกำรให้ พนักงำนอย่ำงเหมำะสมตำมผลกำรทำงำนอย่ำงเป็ นธรรม
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กิจกรรม “มอบประกาศเกียรติคุณแด่ พนักงานเกษียณอายุประจาปี 2560”

กิจกรรม “มอบโบนัสทอง โครงการรักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย 12 ยิม้ ”

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) >> 62

นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัท
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการสร้ างเสริ มความรู้ และการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนานักขับ (Driver) ซึง่
เป็ นบุคลากรส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ และเป็ นผู้ที่สมั ผัสกับลูกค้ าโดยตรง ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมุง่ เน้ นพัฒนาด้ านการขับขี่ (Technical
Skill) และศักยภาพทางด้ านจิตใจและการบริ การ (Soft Skill) ควบคูก่ นั ไป เพื่อส่งมอบคุณภาพในการบริ การสูล่ กู ค้ า
ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการอบรม ดังนี ้
วันที่จัดอบรม
26 ก.พ.
18 มิ.ย.
28 ส.ค.
27 ส.ค.
11 ก.ย.
14 ต.ค.
22 ต.ค.
22 พ.ย.
2 ธ.ค.
12 ธ.ค.

รายการฝึ กอบรม
การขับขี่เชิงป้องกันอุบตั เิ หตุ
การขับขี่เชิงป้องกันอุบตั เิ หตุ
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ ISO 39001: 2012
การขับขี่เชิงป้องกันอุบตั เิ หตุ
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ ISO 39001: 2012
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ ISO 39001: 2012
การขับขี่เชิงป้องกันอุบตั เิ หตุ
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ ISO 39001: 2012
การขับขี่เชิงป้องกันอุบตั เิ หตุ
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ ISO 39001: 2012

กิจกรรม อบรมการขับรถเชิงป้ องกันเชิงอุบัตเิ หตุ

จานวนชั่วโมงการ จานวนพนักงานที่
อบรม
เข้ าร่ วมอบรม
8
36
8
25
2
3
8
32
2
26
2
14
8
41
2
24
8
36
8
9
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นอกจากการดาเนินงานตามนโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวล้ อมในการทางานตามที่กฎหมาย
กาหนด บริ ษัทฯ มีการดาเนินการเรื่ องอื่นๆ ดังนี ้
•
กาหนดกฎ ระเบียบ ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ เพื่อลดความเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุ เช่น การตรวจวัด
แอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกายนักขับก่อนการปฏิบตั งิ าน รวมถึงการตรวจสอบรถก่อนการให้ บริ การ
•
ดาเนินการจัดฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ กบั พนักงานใหม่
•
รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทารายงานและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการเกิดอุบตั เิ หตุขณะให้ บริ การ โดยในปี
2560 เกิดอุบตั เิ หตุขณะให้ บริ การจานวน 53 ครัง้ ซึง่ ไม่พบอุบตั เิ หตุร้ายแรง

กิจกรรม ตรวจวัดแอลกอฮอล์ และสารเสพติดในร่ างกายนักขับก่ อนการปฏิบัตงิ าน

กิจกรรม การตรวจสอบรถก่ อนการปฏิบัตงิ าน
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ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
1.
บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อลูกค้ ำอย่ำงเป็ นธรรมในเรื่ องของสินค้ ำและบริ กำร โดยไม่เลือกปฏิบตั ิและไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของ
ลูกค้ ำที่ตนได้ ลว่ งรู้มำเนื่องจำกกำรดำเนินธุรกิจ อันเป็ นข้ อมูลที่ตำมปกติวิสยั จะพึงสงวนไว้ ไม่เปิ ดเผย เว้ นแต่เป็ นกำร
เปิ ดเผย ตำมหน้ ำที่ตำมกฎหมำย
2.
บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงและเงื่อนไขต่ำงๆ กับลูกค้ ำอย่ำงเป็ นธรรม หำกปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงหรื อเงื่อนไขไม่ได้
ต้ องรี บแจ้ งให้ ลกู ค้ ำทรำบเพื่อหำทำงออกร่วมกัน
3.
ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระทำที่เข้ ำข่ำยกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชันที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยถือเป็ นหน้ ำที่
ที่ต้องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชำ หรื อบุคคลที่รับผิดชอบได้ ทรำบ และให้ ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่ำงๆ
4.
ในกำรดำเนินกำรใดๆ ที่อำจมีควำมเสีย่ งต่อกำรเกิดทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ บุคลำกรทุกระดับของบริ ษัทและบริ ษัทคู่ค้ำ
จะต้ องปฏิบตั ิโดยเฉพำะในเรื่ องดังต่อไปนี ้ ด้ วยควำมระมัดระวัง
 กำรให้ หรื อรับของขวัญ ของกำนัล กำรเลี ้ยงรับรอง และค่ำใช้ จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้ อง ให้ เป็ นไปตำมแนวปฏิบตั ิที่ดีที่
กำหนดไว้ ในคู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ ำนกำร
ทุจริ ต กำรให้ หรื อรับสินบน
 กำรให้ เงินบริ จำคเพื่อกำรกุศล จะต้ องกระทำในนำมบริ ษัทฯ แก่องค์กรใดๆ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อ
สังคม โดยต้ องเป็ นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรองและต้ องดำเนินกำรด้ วยควำมโปร่งใส ผ่ำนขันตอนตำมระเบี
้
ยบ
ของบริ ษัทฯ ที่กำหนดไว้ และถูกต้ องตำมกฎหมำย ตลอดจนมีกำรติดตำมและตรวจสอบ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำเงิน
บริ จำคไม่ได้ ถกู นำไปใช้ เพื่อเป็ นข้ ออ้ ำงในกำรติดสินบน
 กำรให้ เงินสนับสนุน ไม่วำ่ จะเป็ นเงิน วัตถุหรื อทรัพย์ สนิ แก่กิจกรรมหรื อโครงกำรใด ต้ องมีกำรระบุชื่อบริ ษัท โดย
กำรให้ กำรสนับสนุนนันต้
้ องมีวตั ถุประสงค์ เพื่อส่งเสริ มธุรกิจ ภำพลักษณ์ที่ดีของบริ ษัท และต้ องดำเนินกำรด้ วย
ควำมโปร่งใส ผ่ำนขันตอนตำมระเบี
้
ยบของบริ ษัทที่กำหนดไว้ และถูกต้ องตำมกฎหมำย
 ควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิ จและกำรจัด ซือ้ จัดจ้ ำงกับภำครัฐ หรื อเอกชน รวมถึ ง กำรติดต่องำนกับ ภำครั ฐหรื อ
เจ้ ำหน้ ำที่ภำครัฐ หรื อเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้ ำที่เกี่ยวข้ องในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทจะต้ องเป็ นไปด้ วย
ควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้ องดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
 บริ ษัทฯ มีนโยบำยเป็ นกลำงทำงกำรเมือง โดยบุคลำกรทุกคนมีสิทธิและเสรี ภำพทำงกำรเมืองตำมกฎหมำย แต่
พึงตระหนัก ที่ จ ะไม่ ด ำเนิ น กำร หรื อ ด ำเนิ น กิ จ กรรมใดๆ รวมถึ งกำรน ำทรั พ ยำกรใดๆ ของบริ ษั ท ไปใช้ เพื่ อ
ดำเนินกำรหรื อกิจกรรมทำงกำรเมือง อันจะทำให้ บริ ษัท ฯ สูญเสียควำมเป็ นกลำงหรื อได้ รับควำมเสี ยหำยจำก
กำรเข้ ำไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องและกำรให้ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง
มาตรการและแนวทางการดาเนินงาน
1.
บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) จะสนับสนุนส่งเสริ มและให้ ควำมรู้ กับบุคลำกรทุกระดับเห็นควำมสำคัญ และมี
จิตสำนึกในกำรต่อต้ ำนทุจริ ต คอร์ รัปชัน รวมทังจั
้ ดให้ มีกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริ ต คอร์ รัปชัน กำรให้ หรื อ
รับสินบนในทุกรูปแบบ
2.
แนวปฏิบตั ิในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชันนี ้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริ หำรงำนบุคคล ตังแต่
้ กำรสรรหำ
หรื อกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรฝึ กอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนและกำรให้ ผลตอบแทนแก่
พนักงำน โดยกำหนดให้ ผ้ บู ังคับบัญ ชำทุกระดับ มีหน้ ำที่สื่อสำรทำควำมเข้ ำใจกับพนักงำนผู้ใต้ บงั คับบัญชำ เพื่อ
นำไปใช้ ปฏิบตั ิในกิจกรรมทำงธุรกิจที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบ และควบคุมดูแลกำรปฏิบตั ิให้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ินี ้
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3.

บริ ษัทฯ จะให้ ควำมเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงำน หรื อบุคคลอื่นใดที่แจ้ งเบำะแสหรื อหลักฐำนเรื่ องกำรทุจริ ต คอร์ รัป
ชัน ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ รวมถึงพนักงำนที่ปฏิเสธ ต่อกำรกระทำ โดยใช้ มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้
ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน ตำมที่กำหนดไว้ ในนโยบำยกำรรับข้ อร้ องเรี ยน

กิจกรรม “ขัน้ ตอนการตรวจสอบและประเมินผลการรับรองมาตรฐาน ISO39001: 2012”
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การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ควำมสำคัญด้ ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อม โดยมีกำรให้ ควำมรู้และฝึ กอบรมพนักงำน ซึ่งได้ ตระหนักดีว่ำ
กำรให้ บริ กำรด้ วยรถโดยสำรขนำดใหญ่จะมีกำรใช้ เชือ้ เพลิงและกำรปล่อยมลภำวะ รวมไปถึงอำจมีของเสียจำกกระบวนกำร
ซ่อมบ ำรุ งรถโดยสำร อำทิ น ำ้ มันเครื่ อ ง อะไหล่เก่ ำ เป็ น ต้ น ดังนัน้ เพื่ อลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้ อมที่ อำจเกิ ด ขึน้ จำกกำร
ดำเนินกำร บริ ษัทฯ จึงได้ ดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนคุณภำพสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
 กำรลดมลภำวะทำงอำกำศที่เกิดจำกกำรเผำผลำญของเครื่ องยนต์รถโดยสำร ด้ วยกำรเลือกใช้ เครื่ องยนต์ใหม่
และมีกำรบำรุงรักษำตำมคูม่ ือที่ถกู ต้ อง
 เลือกใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ได้ มำตรฐำน ไม่มีสำรตะกัว่ ซึง่ จะส่งผลชันบรรยำกำศ
้
 ไม่ดัดแปลงหรื อกระทำกำรใดๆ ต่อเครื่ องยนต์ ที่ไม่ได้ ตำมหลักวิศวกรรมยำนยนต์ ส่งผลต่อกำรเผำไหม้ ของ
เครื่ องยนต์จนก่อให้ เกิดมลภำวะทำงอำกำศ
 กำรกำจัดของเสียที่อำจเกิ ดขึ ้นจำกกำรซ่อมบำรุ งรถโดยสำร ส่วนกระบวนกำรซ่อมบำรุ งรถยนต์ ปั จจุบันได้
จัดกำรให้ มีกำรจัดเก็บโดยผู้เชี่ยวชำญ อำทิ น ้ำมันเครื่ อง ที่มีกำรเปลีย่ นถ่ำย ได้ วำ่ จ้ ำงบุคคลภำยนอกดำเนินกำร
กำจัดอย่ำงถูกวิธีเพื่อลดผลกระทบที่อำจเกิดกับสิง่ แวดล้ อม
การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องและรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง
ให้ ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอำสำทำกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ทังในชุ
้ มชนใกล้ เคียงและชุมชน
อื่นๆ
กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมจำกกำรดำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้ อม และผู้มีสว่ นได้ เสีย
บริ ษัทฯ จะสนับสนุนให้ มีนวัตกรรมทังในระดั
้
บกระบวนกำรทำงำนในองค์กร และในระดับควำมร่ วมมือระหว่ำงองค์กร ซึ่ง
หมำยถึงกำรทำสิง่ ต่ำงๆ ด้ วยวิธีใหม่ๆ และยังอำจหมำยถึงกำรเปลีย่ นแปลงทำงควำมคิด กำรผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่ำ เป้ำหมำยของ
นวัตกรรมคือกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้ สงิ่ ต่ำงๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ ้น ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิ ด
ประโยชน์ตอ่ สังคมสูงสุด
หมายเหตุ : 1. การใช้งานคอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ เป็ นไปตาม “ระเบี ยบการใช้งานเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ อย่างปลอดภัย ” และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิ ดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่ งบริ ษัทฯ มี นโยบายในการควบคุมดูแลความถูกต้อง เช่น การ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมทีม่ ี ลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง
2. ปฏิ บตั ิ ตนให้เป็ นไปตามกฎหมายเกี ่ยวข้องกับทรัพย์ สินทางปัญญาและลิ ขสิ ทธิ์ เช่น กฎหมายเกี ่ยวกับเครื ่องหมายการค้า กฎหมาย
เกีย่ วกับสิ ทธิ บตั ร กฎหมายเกีย่ วกับลิ ขสิ ทธิ์ หรื อกฎหมายอืน่ ที เ่ กี ย่ วข้อง และส่งเสริ มให้มีการอบรมให้ความรู้กบั พนักงาน
3. การนาผลงานหรื อข้ อมู ลอันเป็ นสิ ทธิ ของบุคคลภายนอกที ่ได้รับมาหรื อที ่จะนามาใช้กบั บริ ษัทจะต้องตรวจสอบเพื อ่ ให้มนั่ ใจว่ า ไม่
ละเมิ ดทรัพย์ สินทางปัญญาของผู้อืน่

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (After Process)
บริ ษัทฯ ให้ กำรสนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม แก่ชุมชนในพื ้นที่ใกล้ เคียง ทังในรู
้ ปแบบ
ของกำรสนับสนุนให้ พนักงำนของบริ ษัทฯ เข้ ำร่วมกิจกรรมและกำรอำนวยควำมสะดวกให้ ด้วยกำรนำรถบัสของบริ ษัทให้ บริ กำร
รับส่งโดยไม่คิดค่ำใช้ จ่ำย
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สนับสนุนพานักเรียนเข้ าค่ ายกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย “ลูกเสือน้ อย”
ณ ค่ ายลูกเสือกัญจนัช อาเภอบ้ านฉาง จังหวัดระยอง

สนับสนุนรถรับส่ งผู้ร่วมพิธีวางดอกไม้ จันทน์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2560
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การควบค ุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้สอบทำนควำมเหมำะสมและควำมมีประสิทธิผล
ของกำรควบคุมภำยในที่ฝ่ำยบริ หำรจัดให้ มีขึ ้นเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำ บริ ษัท ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรติดตำมดูแลกำร
ดำเนินงำนเหมำะสม เพียงพอ ในกำรดูแลกำรดำเนินงำนให้ เป็ นไปตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ กฎหมำย และข้ อกำหนดที่
สอดคล้ องกับแนวทำงของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลท. และระบบควบคุมภำยใน คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนด ให้ มีกำร
ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทฯ และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
โดย มีกำรเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท (แบบ 56-2)
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน รวมถึงกำรพิจำรณำผลกำรตรวจสอบภำยใน และกำร
แสดงควำมเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทที่เพียงพอเหมำะสม และรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน
ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบเป็ นประจำ (รำยไตรมำส)
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2561 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3
ท่ำนเข้ ำร่ วมประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในจำกรำยงำนประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ
ฝ่ ำยบริ หำรที่ผำ่ นกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร ตรวจสอบ โดยสรุ ปได้ ว่ำ กำรควบคุมภำยในด้ ำนต่ำงๆ 5 องค์ประกอบตำม
แนวทำงของ COSO คือ กำรควบคุมภำยในองค์กร กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำน ระบบสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรข้ อมูล และระบบกำรติดตำม รวมถึงผลกำรตอบแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบ ควบคุมภำยในที่ สำนักงำน
ก.ล.ต. กำหนด คณะกรรมกำรบริ ษัทมีควำมเห็นตรงกันกับคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ บริ ษัทคณะกรรมกำรบริ ษัทมีควำมเห็น
ว่ำ บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมสำหรับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ แล้ ว ซึ่งกรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมเห็นแตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำร โดยบริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนทำงบัญชีที่
ยอมรับโดยทัว่ ไปของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงกำรมีระบบควบคุมภำยในเรื่ องกำรทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
กับบุคคลดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ ทังนี
้ ้ ที่ผ่ำนมำ กำรพิจำรณำอนุมตั ิธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องดังกล่ำว จะอยูภ่ ำยใต้ กำร
พิจำรณำถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ เป็ นหลัก นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังกำหนดนโยบำยเพื่อเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรทำ
ธุรกรรมดังกล่ำว โดยกำรพิจำรณำอนุมตั ิกำรทำธุรกรรมในอนำคต จะถูกพิจำรณำจำกผู้ที่ไม่มีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมดังกล่ำว
เท่ำนัน้ ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ได้ ให้ ควำมสำคัญเรื่ องกำรกำกับให้ องค์กรเป็ นบริ ษัทฯ จดทะเบียนที่มีกระบวนกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) อย่ำงแท้ จริ งให้ มำกขึ ้นด้ วย
1. ข้ อสังเกตจากการสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินของผู้สอบบัญชี
สาหรับปี 2560
บริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริ ษัทฯ ได้ มีรำยงำนข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้ องตำมควรของกิจกำรเพื่อออกแบบ
วิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิ ผลของกำรควบคุม
ภำยในกิจกำร จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ซึ่งทำงผู้สอบบัญ ชีไม่พบข้ อบกพร่ องของ
ควบคุมภำยในที่เป็ นสำระสำคัญ โดยได้ รำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์
2561 รับทรำบแล้ ว
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2. ข้ อสังเกตการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ของผู้ตรวจสอบภายในประจาปี 2560
บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ บริ ษัทฯ พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล ออดิท จำกัด ให้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่เป็ นผู้ตรวจสอบระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ ปี 2556 เป็ นต้ นมำ ซึ่งมีนำยกิตติศกั ดิ์ ชนกมำตุ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ผ้ ู
ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำคุณสมบัติของ บริ ษัท พีแอนด์แอล อิน
เทอร์ นอล ออดิท จำกัด และนำยกิตติศกั ดิ์ ชนกมำตุ แล้ วเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงพอในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ดงั กล่ำว เนื่องจำก
เป็ นผู้ที่มีควำมอิสระ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบส่วนงำนต่ำงๆ และมีควำมเข้ ำใจในธุรกิจ เป็ นอย่ำงดี โดยมีกำร
รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ผู้ตรวจสอบภำยในได้ ยึดแนวทำงกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่
ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพ กำรตรวจสอบภำยใน ซึ่งจัดทำโดยสมำคมผู้ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในแห่ง
ประเทศไทย
บริ ษั ท ฯ ว่ำ จ้ ำงบริ ษั ท พี แ อนด์ แ อล อิ น เทอร์ น อล ออดิ ท จ ำกัด เข้ ำ ตรวจสอบระบบกำรควบคุม ภำยใน ซึ่ ง
ดำเนินกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในแต่ละระบบงำนเป็ นรำยไตรมำส โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
การสอบ ช่ วงเวลาที่เข้ า
เรื่องที่ตรวจสอบ
ทานครัง้ ที่
ตรวจทาน
1/2560
24 - 26 เม.ย. กำรควบคุมของระบบสำรสนเทศ ด้ ำนกำรควบคุมทัว่ ไป
2/2560

19 - 30 มิ.ย.

กำรระบบงำนวงจรรำยได้ (Revenue Cycle)

3/2560

9 - 20 ต.ค.

4/2560

13 - 22 ธ.ค.

กำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนน : แนะนำมำตรฐำน
ISO 39001 ของ บมจ.เอทีพี 30
กำรบริ หำรสินทรัพย์ถำวร – รถรับส่งพนักงำนของ
บมจ. เอทีพี 30

การเสนอรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ที่ 2/2560
วันที่ 9 พฤษภำคม 2560
ครัง้ ที่ 3/2560
วันที่ 9 สิงหำคม 2560
ครัง้ ที่ 4/2560
วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2560
ครัง้ ที่ 1/2561
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561

หมายเหตุ : แผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและค่าบริ การตรวจสอบภายใน ประจาปี 2559 โดยมีมติ อนุมตั ิ จากคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที ่ 10 พฤศจิ กายน 2559

ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน
1)
กำรสอบทำนครัง้ ที่ 1/2560 ทำงผู้ตรวจสอบภำยในได้ นำเสนอรำยงำนต่อกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 9
พฤษภำคม 2560 โดยมีควำมเห็นว่ำจำกผลกำรตรวจประเมินระบบสำรสนเทศ ด้ ำนกำรควบคุมทัว่ ไป ซึง่ ได้ ทำกำร
รำยงำนสรุปผลกำร ตรวจสอบ ลงวันที่ 2 พฤษภำคม 2560 นัน้ พบว่ำ บริ ษัทฯ ได้ มกี ำรจัดทำ นโยบำยกำรรักษำควำม
มัน่ คงปลอดภัย ด้ ำนสำรสนเทศ และระเบียบว่ำด้ วยกำรใช้ ระบบสำรสนเทศในองค์กรอย่ำงปลอดภัย ทังสื
้ อ่ สำรเพื่อให้
พนักงำนลงนำมรับทรำบในเอกสำรกำรรับทรำบเงื่อนไขกำรใช้ งำนระบบสำรสนเทศอย่ำงครบถ้ วน รวมถึงมีกำรจัดทำ
แผนกำรฝึ กอบรมด้ ำน IT และงบประมำณกำรฝึ กอบรมประจำปี 2560 อย่ำงชัดเจน ทังนี
้ ้ในส่วนของกำรปฏิบตั งิ ำน
ตำมระเบียบที่บริ ษัทฯ กำหนดนัน้ ยังคงพบข้ อบกพร่องบำงส่วน อำทิเช่น กำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สนิ ด้ ำนไอที, ควำม
มัน่ คง ปลอดภัยทำงด้ ำนกำยภำพ สภำพแวดล้ อม กำรสือ่ สำรข้ อมูลกำรเข้ ำถึงข้ อมูล และควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ,
กำรจัดหำ กำรพัฒนำ และกำรบำรุงรักษำระบบ เป็ นต้ น
2)

กำรสอบทำนครัง้ ที่ 2/2560 ทำงผู้ตรวจสอบภำยในได้ นำเสนอรำยงำนต่อกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 9
สิงหำคม 2560 โดยมีควำมเห็นว่ำ จำกผลกำรตรวจประเมิน ระบบงำนวงจรรำยได้ ซึ่งได้ ทำกำรรำยงำนสรุ ปผลกำร
ตรวจสอบ ลงวันที่ 7 กรกฎำคม2 560 นัน้ พบว่ำ กำรควบคุมภำยในที่สำคัญ บริ ษัทฯ ได้ มีกำรกำหนดให้ มีพร้ อมทัง้
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สื่อสำรให้ พ นักงำนและผู้บ ริ ห ำรที่ เกี่ ยวข้ องรับ ทรำบอย่ำงทั่วถึ ง อันได้ แ ก่ แนวทำงปฏิบัติ งำนที่ชัดเจน คู่มือ กำร
ปฏิบตั ิงำนที่สำคัญ ทังนี
้ ้ ในส่วนของกำรปฏิบตั ิงำนตำมระเบียบที่บริ ษัทฯ กำหนดนัน้ ยังคงพบข้ อบกพร่ องบำงส่วน
อำทิเช่น มีกำรจัดทำข้ อมูลเที่ยววิ่งที่สง่ ให้ บญ
ั ชีทำกำรวำงบิลไม่ถกู ต้ อง ซึ่งบัญชีดำเนินกำรวำงบิลเพิ่มเติมเรี ยบร้ อย
แล้ ว
3)

กำรสอบทำนครัง้ ที่ 3/2560 ทำงผู้ตรวจสอบภำยในได้ นำเสนอรำยงำนต่อกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 4 เมื่อวันที่ 7
พฤษภำคม 2560 โดยมีควำมเห็นว่ำ จำกผลกำรตรวจประเมินระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนน : แนะนำ
มำตรฐำน ISO 39001 ซึง่ ได้ ทำกำรรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบ ลงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560 นัน้ พบว่ำ กำรควบคุม
ภำยในที่สำคัญ บริ ษัทฯ ได้ มีกำรกำหนดให้ มีพร้ อมทังสื
้ ่อสำรให้ พนักงำนและผู้บริ หำรที่เกี่ยวข้ องรับทรำบอย่ำงทัว่ ถึง
อันได้ แก่ แนวทำงปฏิบัติงำนที่ชัดเจน คู่มือกำรปฏิบตั ิงำนที่สำคัญ ทังนี
้ ้ ในส่วนของกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบที่
บริ ษัทฯ กำหนดนัน้ ยังคงพบข้ อบกพร่ องบำงส่วน อำทิเช่น ไม่พ บหลักฐำนกำรบันทึกประวัติอบรมนักขับ , จัดทำ
แผนกำรตรวจสำรเสพติดและแอลกอฮอล์สำหรับนักขับไม่ครบถ้ วน, จำนวนครัง้ ที่ตรวจวัดสำรเสพติดและแอลกอฮอล์
ระหว่ำงแบบฟอร์ มกำรตรวจกับรำยงำนสรุ ปไม่ตรงกัน, พบกำรตรวจประวัติอำชญำกรรมไม่ครบถ้ วน กรณีนกั ขับรถ
ร่วม และมีกำรตรวจสอบถังดับเพลิงไม่สม่ำเสมอ เป็ นต้ น

4)

กำรสอบทำนครัง้ ที่ 4/2560 ทำงผู้ตรวจสอบภำยในได้ นำเสนอรำยงำนต่อกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 19
กุมภำพันธ์ 2561 โดยมีควำมเห็นว่ำจำกผลกำรตรวจประเมินกำรบริ หำรสินทรัพย์ถำวร - รถรับส่งพนักงำน ซึ่งได้ ทำ
กำรรำยงำนสรุ ปผลกำรตรวจสอบ ลงวันที่ 30 มกรำคม 2561 นัน้ พบว่ำกำรควบคุมภำยในที่สำคัญ บริ ษัทฯ ได้ มีกำร
กำหนดให้ มีพร้ อมทังสื
้ ่อสำรให้ พนักงำนและผู้บริ หำรที่เกี่ยวข้ องรับทรำบอย่ำงทัว่ ถึง อั นได้ แก่ แนวทำงปฏิบตั ิงำนที่
ชัด เจน คู่มือกำรปฏิ บัติงำนที่ สำคัญ ทัง้ นี ้ ในส่วนของกำรปฏิบัติงำนตำมระเบี ยบที่บ ริ ษั ทฯ กำหนดนัน้ ยังคงพบ
ข้ อบกพร่ องบำงส่วน อำทิเช่น กำรลงนำมอนุมตั ิในเอกสำร "ใบขอซื ้อ" กับ “ใบสัง่ ซื ้อ” ไม่สอดคล้ องกับตำรำงอำนำจ
อนุมตั ิที่บริ ษัทฯ กำหนด, กำรบันทึกสินทรัพย์ภำยในรถในทะเบียนซ ้ำซ้ อน, กำรโอนย้ ำยสินทรัพย์ระหว่ำงรถไม่มีกำร
สือ่ สำรให้ สว่ นงำนที่เกี่ยวข้ องรับทรำบ และไม่จดั ทำเอกสำรตำมระเบียบกำหนด
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รายการระหว่างกัน
บริ ษัทฯ มีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีผ้ ถู ือหุ้น
กลุม่ เดียวกัน หรื อมีกรรมกำรร่วมกัน หรื อมีบคุ คลที่เกี่ยวโยงของผู้บริ หำร กรรมกำร และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เข้ ำเป็ นกรรมกำร ผู้มี
อำนำจควบคุม และผู้ถือหุ้นของบุคคลเกี่ยวโยงดังกล่ำว ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ทำกำรตรวจสอบและสอบทำนถึง
ควำมเหมำะสมของรำยกำร ควำมสมเหตุสมผล ตลอดจนกำรกำหนดค่ำตอบแทน และเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมธุรกิจปกติทวั่ ไป ซึง่
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่มีรำยกำรระหว่ำงกันกับบริ ษัทสำหรับปี 2559 และสำหรับปี 2560 มีดงั นี ้

ลาดับ

1
2

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

นำงสมหะทัย - กรรมกำรบริ ษัท
พำนิชชีวะ
นำยวิวฒ
ั น์
- ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
กรมดิษฐ์
- รองประธำน
กรรมกำร
- กรรมกำร
- ที่ปรึกษำ

ลักษณะรายการ

- ค่ำเบี ้ยประชุมค้ ำงจ่ำย
- ค่ำที่ปรึษำ
บริ ษัทแต่งตังนำยวิ
้
วฒ
ั น์ฯ
เป็ นที่ปรึกษำ โดยมีหน้ ำที่
ให้ คำปรึกษำและให้
แนวทำงในกำรดำเนิน
ธุรกิจกับบริ ษัท

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
รายการ
30 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 60

- ยอดค่ำเบี ้ยประชุมคง
ค้ ำง
- ยอดค่ำที่ปรึกษำทังปี
้

0.6

0.6

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 ยังมีเช็คจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำเบี ้ยประชุม
ค้ ำงจ่ำย กับนำงสมหะทัยฯ จำนวน 9,500 บำท
- บริ ษัทฯ แต่งตังนำยวิ
้
วฒ
ั น์ฯ เป็ นที่ปรึกษำในกำรดำเนิน
ธุรกิจ จำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558
(ครัง้ แรกหลังแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2558
เนื่องจำก นำยวิวฒ
ั น์ฯ เป็ นผู้เชี่ยวชำญ และมี
ประสบกำรณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องมำยำวนำน โดยนำย
วิวฒ
ั น์ฯ ได้ รับค่ำตอบแทนในฐำนะที่ปรึกษำเป็ นรำยเดือน
ในอัตรำคงที่
- ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2558 เมื่อวันที่
14 ธ.ค. 2558 มีมติให้ ปรับเพิ่มค่ำตอบแทนตำแหน่งที่
ปรึกษำธุรกิจจำกเดิมเดือนละ 20,000 บำท (ซึง่ ไม่รวม
ภำษี ณ ที่จ่ำย 5%) เป็ น เดือนละ 50,000 บำท (ซึง่ ไม่รวม
ภำษี ณ ที่จ่ำย 5%) เพื่อให้ เหมำะสมและสอดคล้ องกับ
ภำระหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบที่เพิม่ ขึ ้นจำกกำรขยำยตัวของ
ธุรกิจ ภำยหลังจำกกำรที่บริษัทได้ ระดมทุนด้ วยกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชำชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก
(IPO) และเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
โดยค่ำตอบแทนใหม่ดงั กล่ำว มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 ม.ค.
2559 เป็ นต้ นไป จนกว่ำจะมีกำรเปลีย่ นแปลง
- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 และ 2559 ยังมีเช็คจ่ำยล่วง
หน้ ำค่ำที่ปรึกษำกับนำยวิวฒ
ั น์ฯ จำนวน 50,000 บำท
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ลาดับ

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

3

บมจ. ไทยศรี
ประกันภัย

4

บจก. กรม
ดิษฐ์ พำร์ ค

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
รายการ
30 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 60

- บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง - ค่ำเบี ้ยประกันภัยจ่ำย
- ยอดค่ำเบี ้ยประกันภัย
กับนำยชำติชำย
บริ ษัททำสัญญำประกันภัย ทังปี
้
พำนิชชีวะ
รถกับ บมจ. ไทยศรี
- ยอดค่ำเบี ้ยประกันภัย
ประกันภัย
จ่ำยล่วงหน้ ำ
- ค่ำเบี ้ยประกันภัยจ่ำย
- ยอดค่ำเบี ้ยประกันคง
ล่วงหน้ ำ
ค้ ำง
- ค่ำเบี ้ยประกันภัยค้ ำงจ่ำย

5.2

5.2

2.0

3.9

1.6

3.4

- บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กับกลุม่ นำย
วิวฒ
ั น์ฯ

1.1

1.2

- ค่ำเช่ำพื ้นที่ ค่ำบริ กำร
และค่ำเช่ำทีด่ ิน

- ยอดค่ำเช่ำพื ้นที่
ค่ำบริ กำรและค่ำเช่ำ
ที่ดินทังปี
้

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 บริ ษัทฯ มีรถโดยสำรเพื่อ
ให้ บริ กำรจำนวน 238 คัน และรถสนับสนุนจำนวน 8 คัน
โดยบริ ษัททำกรมธรรม์ประกันภัยรถสำหรับบริ ษัททุกคัน
ซึง่ ให้ ควำมคุ้มครองต่อชีวิต ร่ำงกำยหรื ออนำมัยของ
บุคคลภำยนอกและผู้โดยสำรในรถ คุ้มครองควำม
เสียหำยต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภำยนอก และคุ้มครอง
ควำมเสียหำยต่อตัวรถ เพื่อป้องกันควำมเสีย่ งที่อำจจะ
เกิดขึ ้นในอนำคต โดยบริ ษัททำประกันภัยรถกับบริ ษัท
ประกันภัยชันน
้ ำรวม 4 รำย (อำคเนย์ ไทยศรี ประกันภัย
MSIG และโตเกียวมำรี น) เพื่อคุ้มครองกำรเดินรถ และ
คุ้มครองผู้โดยสำร พนักงำนขับรวมถึงตัวรถ
- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 บริ ษัทฯ ทำประกันภัยรถกับบมจ.
ไทยศรี ประกันภัย รวม 133 กรมธรรม์ โดยบริ ษัทได้
เปรี ยบเทียบค่ำเบี ้ยประกันและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องก่อน
ตัดสินใจทำประกัน ซึง่ มีบำงกรณีที่ลกู ค้ ำบำงรำยจะ
ขอให้ บริ ษัททำกรมธรรม์ทเี่ พิ่มควำมคุ้มครอง ทังด้
้ ำน
จำนวนเงิน รวมถึงเงื่อนไขกำรคุ้มครอง ซึง่ บมจ.ไทยศรี
ประกันภัย ได้ เสนอเงื่อนไขตรงกับควำมต้ องกำรของ
ลูกค้ ำ และมีควำมสมเหตุสมผล
- 1. บริ ษัทเช่ำพื ้นที่อำคำรชัน้ 1 อำคำรกรมดิษฐ์ พำร์ ค ใน
นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี กับ บจก.กรม
ดิษฐ์ พำร์ ค เพื่อใช้ เป็ นอำคำรสำนักงำน บนพื ้นที่
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ลาดับ

4

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

บจก. กรม
ดิษฐ์ พำร์ ค

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

เข้ ำเป็ นกรรมกำร - บริ ษัทเช่ำพื ้นที่ชนที
ั ้ ่ 1 ของ
ในบริ ษัทฯ
อำคำรกรมดิษฐ์ พำร์ คเพื่อ
ดังกล่ำว
เป็ นที่ตงส
ั ้ ำนักงำน และ
จ่ำยชำระค่ำบริ กำร ซึง่
บริ ษัทใช้ บริกำร
สำธำรณูปโภคส่วนกลำง
ในอำคำรกรมดิษฐ์ พำร์ ค
และจ่ำยชำระค่ำเช่ำทีด่ ินที่
บริ ษัทเช่ำเพื่อใช้ สำหรับ
จอดรถและเป็ นทีต่ งโรง
ั้
ซ่อมบำรุง
- บริ ษัทมีรำยกำรค่ำเช่ำและ
ค่ำบริ กำรค้ ำจ่ำยกับ บจ.
กรมดิษฐ์ พำร์ ค

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
รายการ
30 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 60

- ยอดค่ำเช่ำพื ้นที่
ค่ำบริ กำรและค่ำเช่ำ
ที่ดินคงค้ ำง

0.1

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

0.1

-

รวม 238 ตำรำงเมตร รวมระยะเวลำ 3 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1
พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2563 ในอัตรำค่ำเช่ำต่อเดือน
ดังนี ้ ปี ที่ 1 : 18,200 บำท, ปี ที่ 2 : 20,000 บำท และปี ที่
3 : 22,000 บำท
2. สัญญำจ้ ำงบริ กำรด้ ำนสำธำรณูปโภค ภำยนอกพื ้นที่
เช่ำกับ บจก.กรมดิฐษ์ พำร์ ค สำหรับกำรดูแลควำม
เรี ยบร้ อยด้ ำนจรำจร ควำมสะอำด ที่จอดรถ และ
สำธำรณูปโภคภำยในโครงกำรระยะเวลำ 3 ปี ตังแต่
้
วันที่ 1 พ.ค. 2560 – 30 เม.ย.2563 ในอัตรำค่ำบริ กำร
ต่อเดือนดังนี ้ ปี ที่ 1 : 13,500 บำท, ปี ที่ 2 : 15,000
บำท และปี ที่ 3 : 16,500 บำท
3. สัญญำเช่ำที่ดินบริ เวณด้ ำนหลังอำคำรสำนักงำน
อำคำรกรมดิษฐ์ เนื ้อที่ประมำณ 600 ตรว. เพื่อใช้ เป็ น
สถำนที่จอดรถและโรงซ่อมบำรุง ระยะเวลำเช่ำ 2 ปี 8
เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ก.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563 โดยมี
อัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 33,000 บำท ทังนี
้ ้ บริ ษัทเป็ น
ผู้รับผิดชอบต่อค่ำสำธำรณูปโภคภำยในพื ้นที่เช่ำด้ วย
ตนเอง ตำมอัตรำกำรใช้ ที่เกิดขึ ้นจริ ง โดยเป็ นกำรจ่ำย
ชำระผ่ำน บจก.กรมดิษฐ์ พำร์ ค ในอัตรำตำมกำหนดไว้
ในสัญญำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษัทฯ ยังมีรำยกำรค่ำเช่ำ
และค่ำบริ กำรค้ ำงจ่ำย
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ลาดับ

5

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

บจก. เอ็นพี
อำร์ ทรำนส์
ทัวร์

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
รายการ
30 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 60

- บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง - รำยได้ คำ่ บริ กำร บริ ษัทจ้ ำง - ยอดต้ นทุนค่ำบริ กำร
กับนำงสำวนิ
บริ กำรรถร่วมจำกบจ. เอ็น
ทังปี
้
ชำนันท์ฯ ซึง่ เป็ น
พีอำร์ ทรำนส์ ทัวร์
- ยอดต้ นทุนค่ำบริ กำร
ผู้บริ หำรของ
- รำยได้ คำ่ บริ กำรค้ ำงจ่ำย
ค้ ำงจ่ำย
บริ ษัทเข้ ำเป็ น
กรรมกำรและผู้
ถือหุ้นใหญ่ใน
บริ ษัทฯ ดังกล่ำว

3.5

3.2

0.9

0.9

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

จำนวน 0.148 ล้ ำนบำท ตำมอัตรำกำรใช้ จริ งในเดือน
ธ.ค. 2560 ที่ยงั ไม่ถงึ กำหนดชำระเงิน
- บริ ษัทฯ แต่งตังนำงสำวนิ
้
ชำนันท์ฯ เป็ นผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จดั กำร กำรจำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่
1/2559 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559
- บริ ษัทว่ำจ้ ำงรถบัสร่วมบริ กำร 2 คันจำก บจก.เอ็นพีอำร์
ทรำนส์ ทัวร์ เพื่อให้ บริ กำรรับ-ส่งพนักงำนของลูกค้ ำที่
จัดทำสัญญำมำตังแต่
้ ชว่ งแรกบริ ษัทก่อตัง้ เนื่องจำกใน
ขณะนันบริ
้ ษัทฯ ต้ องกำรกระจำยควำมเสีย่ งในกำร
ลงทุน เพื่อที่บริ ษัทฯ จะได้ ไม่ต้องลงทุนรถบัสของตน
ทังหมดในกำรบริ
้
กำร ซึง่ รถของ บจก.เอ็นพีอำร์ ทรำนส์
ทัวร์ เป็ นรถที่วงิ่ กับบริ ษัทฯ มำตังแต่
้ บริ ษัทฯ ก่อตัง้
เรื่ อยมำจนถึงปั จจุบนั ทังนี
้ ้ กำรว่ำจ้ ำงรถบัสร่วมจำกบ
จก.เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทัวร์ และรถบัสร่วมบริ กำรรำยอื่น
มีเงื่อนไขและรำคำค่ำบริ กำรเดียวกัน กับรถร่วมบริ กำร
รำยอื่น
- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 บริ ษัทมีพนั ธมิตรรถร่วมบริ กำร
กว่ำ 71 รำยที่มีรถร่วมให้ บริกำรรวมทังสิ
้ ้น 90 คัน
แบ่งเป็ นรถตู้โดยสำรร่วมบริ กำรจำนวน 80 คัน และรถ
บัสโดยสำรร่วมบริ กำรจำนวน 10 คัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่มี
นโยบำยรับรถบัสโดยสำรร่วมบริกำรเพิม่ ในอนำคต
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ลาดับ

6

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

นำยอำพล เต - น้ องชำย นำยปิ
ชำกูล
ยะ เตชำกูล

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
รายการ
30 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 60

- รำยได้ คำ่ บริ กำร บริ ษัทจ้ ำง - ยอดต้ นทุนบริ กำรทังปี
้
บริ กำรรถร่วมจำก
- ยอดต้ นทุนบริ กำรคง
นำยอำพลฯ
ค้ ำง

-

0.5
0.1

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

- บริ ษัทฯ ว่ำจ้ ำงรถตู้ร่วมบริ กำร 1 คันจำกนำยอำพลฯ
เพื่อให้ บริ กำรรับ-ส่งพนักงำนของลูกค้ ำบำงรำยที่
ต้ องกำรใช้ รถตู้โดยสำรในกำรรับ-ส่งพนักงำน ซึง่ บริ ษัทฯ
ว่ำจ้ ำงรถตู้ร่วมบริ กำรในกำรดำเนินธุรกิจ เนื่องจำกกำร
ดำเนินธุรกิจด้ วยรถตู้ของบริษัทเอง จะมีอตั รำกำรทำ
กำไรที่ต่ำไม่ค้ มุ ค่ำในกำรลงทุน ทังนี
้ ้ รถตู้ร่วมบริ กำรของ
นำยอำพลฯ เป็ นรถตู้ร่วมบริ กำรที่วิ่งกับบริษัทฯ มำตังแต่
้
บริ ษัทก่อตังเรื
้ ่ อยมำจนถึงปัจจุบนั ทังนี
้ ้ กำรว่ำจ้ ำงรถ
ร่วมจำกนำยอำพลฯ และรถร่วมบริ กำรรำยอื่น มีเงื่อนไข
และรำคำค่ำบริ กำรเดียวกันกับรถร่วมบริ กำรรำยอื่น
- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 บริ ษัทมีพนั ธมิตรรถร่วมบริ กำร
กว่ำ 71 รำยที่มีรถร่วมให้ บริกำรรวมทังสิ
้ ้น 90 คัน
แบ่งเป็ นรถตู้โดยสำรร่วมบริ กำรจำนวน 80 คัน และรถ
บัสโดยสำรร่วมบริ กำรจำนวน 10 คัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่มี
นโยบำยรับรถบัสโดยสำรร่วมบริกำรเพิม่ ในอนำคต
- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 บริ ษัทฯ ว่ำจ้ ำงรถตู้ร่วมบริ กำร
จำนวน 1 คันจำกนำยอำพลฯ เพือ่ ให้ บริ กำรรับ-ส่ง
พนักงำนของลูกค้ ำ โดยมีเครดิตเทอม 65 วัน โดยมียอด
ค้ ำงชำระจำนวน 0.129 ล้ ำนบำท และรำยได้ คำ่ บริกำร
รถร่วม จำนวนรวมที่ต้องจ่ำยให้ ทงหมด
ั้
0.55 ล้ ำนบำท
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

7

นำยวินยั พุม่
พิศ

8

นำยธเนษฐ์
ศักดิ์ แสนวัน
ดี

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

- นำยวินยั ฯ เป็ น
ผู้บริ หำรของ
บริ ษัทฯ

ลักษณะรายการ

- รำยได้ คำ่ บริ กำร
บริ ษัทจ้ ำงบริ กำรรถร่วม
จำกนำยวินยั ฯ
- รำยได้ คำ่ บริ กำรค้ ำงจ่ำย

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
รายการ
30 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 60

- ยอดต้ นทุนบริ กำรทังปี
้

1.3

0.7

- ยอดต้ นทุนบริ กำรคง
ค้ ำง

0.3

0.2

-

0.2
0.2

- นำยธเนษฐศักดิ์ฯ - ค่ำคอมมิชชัน่ บริ ษัทฯ ได้ มี - ค่ำคอมมิชชัน่ ทังปี
้
เป็ นผู้บริ หำรของ
จ่ำยค่ำคอมมิชชัน่ ให้ กบั
- ค่ำคอมมิชชัน่ คงค้ ำง
บริ ษัท
นำยธเนษฐ์ ศกั ดิ์ ที่สำมำรถ
แนะนำลูกค้ ำรำยใหม่ โดย
เข้ ำเงื่อนไขตำมนโยบำย
กำรจ่ำย ผลตอบแทนกำร
ขำยในปี 2560

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

- บริ ษัทฯ แต่งตังนำยวิ
้
นยั ฯ เป็ นผู้จดั กำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
จำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 25 ก.พ. 2559 จึงต้ องเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกัน
โดยเริ่ มตังแต่
้ ไตรมำสที่ 2 ปี 2559
- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 บริ ษัทมีพนั ธมิตรรถร่วมบริ กำร
กว่ำ 71 รำยที่มีรถร่วมให้ บริกำรรวมทังสิ
้ ้น 90 คัน
แบ่งเป็ นรถตู้โดยสำรร่วมบริ กำรจำนวน 80 คัน และรถ
บัสโดยสำรร่วมบริ กำรจำนวน 10 คัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มี
นโยบำยรับรถบัสโดยสำรร่วมบริกำรเพิม่ ในอนำคต
- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 บริ ษัทว่ำจ้ ำงรถตู้ร่วมบริ กำร
จำนวน 1 คันจำกนำยวินยั ฯ เพื่อให้ บริ กำรรับ-ส่ง
พนักงำนของลูกค้ ำ โดยมีเครดิตเทอม 65 วัน โดยมียอด
ค้ ำงชำระจำนวน 0.148 ล้ ำนบำท ( ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2559 จำนวน 0.291 ล้ ำนบำท) และรำยได้ คำ่ บริกำรรถ
ร่วม จำนวนรวมที่ต้องจ่ำยให้ ทงหมด
ั้
0.71 ล้ ำนบำท
- บริ ษัทฯ แต่งตังนำยธเนษฐ์
้
ศกั ดิ์ฯ เป็ นผู้จดั กำรอำวุโส
ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
- บริ ษัทฯ ได้ กำหนดโยบำยกำรจ่ำยผลตอบแทนกำรขำย
ในปี 2560 เพื่อขยำยธุรกิจ สำหรับผู้ที่ดำเนินกำร
กิจกรรมกำรขำยต่ำงดังนี ้ แนะนำลูกค้ ำ สร้ ำงควำม
ต้ องกำรของลูกค้ ำ และปิ ดกำรขำยดังนี ้
1. กรณีสญ
ั ญำให้ บริ กำรรับส่งพนักงำนระยะยำว
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ลาดับ

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

-

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
รายการ
30 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 60

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุ สมผล

a. บริ ษัทฯ จะจ่ำยตอบแทนกำรขำยในอัตรำ 0.2% ของ
มูลค่ำสัญญำให้ บริกำร
b. บริ ษัทฯ จะแบ่งจ่ำยผลตอบแทนกำรขำยตำมระยะเวลำ
ดังนี ้ (1) 50% ของผลตอบแทนกำรขำยเมื่อดำเนินกำร
ทำสัญญำกับลูกค้ ำเรี ยบร้ อย (2) 25% เมื่อบริ ษัทฯ
ได้ รับรำยได้ คำ่ ให้ บริ กำรในเดือนแรกเรี ยบร้ อยแล้ ว (3)
25% เมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับรำยได้ คำ่ ให้ บริ กำรในเดือนที่สอง
เรี ยบร้ อย
2. กรณีให้ บริ กำรรำยวัน
a. บริ ษัทฯ จะจ่ำยผลตอบแทนกำรขำยในอัตรำ 1% ของ
รำยรับที่ได้
b. บริ ษัทฯ จะจ่ำยผลตอบแทนกำรขำยเมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับ
รำยได้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
c. กำรจ่ำยผลตอบแทนกำรขำยต้ องได้ รับอนุมตั จิ ำก
กรรมกำรผู้จดั กำร
ทังนี
้ ้ นโยบำยนี ้มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2560
และหำกสถำนกำรณ์มีกำรเปลีย่ นแปลงบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์ที่จะประกำศเปลีย่ นแปลงนโยบำยดังกล่ำว ใน
บำงส่วนหรื อทังหมดเพื
้
่อให้ เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
ของบริ ษัท
- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 บริ ษัทมียอดค่ำคอมมิชชัน่ ค้ ำง
จ่ำยนำยธเนษฐศักดิ์ฯ 0.23 ล้ ำนบำท
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

9

นำงสำวนิ
ชำนันท์ รัตน
เกตุ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

- นำงสำวนิชำนันท์ - ค่ำคอมมิชชัน่ บริ ษัทได้ มี
ฯ เป็ นผู้บริ หำร
จ่ำยค่ำคอมมิชชัน่ ให้ กบั
ของบริ ษัท
นำงสำวนิชำนันฯ ที่
สำมำรถแนะนำลูกค้ ำรำย
ใหม่ โดยเข้ ำเงื่อนไขตำม
นโยบำยกำรจ่ำย
ผลตอบแทนกำรขำยในปี
2560

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
รายการ
30 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 60

- ค่ำคอมมิชชัน่ ทังปี
้
- ค่ำคอมมิชชัน่ คงค้ ำง

-

0.2
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุ สมผล

- บริ ษัทฯ แต่งตังนำงสำวนิ
้
ชำนันท์ฯ เป็ นผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จดั กำร (ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร)
- บริ ษัทฯ ได้ กำหนดโยบำยกำรจ่ำยผลตอบแทนกำรขำย
ในปี 2560 เพื่อขยำยธุรกิจ สำหรับผู้ที่ดำเนินกำร
กิจกรรมกำรขำยต่ำงดังนี ้ แนะนำลูกค้ ำ สร้ ำงควำม
ต้ องกำรของลูกค้ ำและปิ ดกำรขำยดังนี ้
1. กรณีสญ
ั ญำให้ บริ กำรรับส่งพนักงำนระยะยำว
a. บริ ษัทฯ จะจ่ำยตอบแทนกำรขำยในอันตรำ 0.2% ของ
มูลค่ำสัญญำให้ บริ กำร
b. บริ ษัทฯ จะแบ่งจ่ำยผลตอบแทนกำรขำยตำมระยะเวลำ
ดังนี ้ (1)50% ของผลตอบแทนกำรขำยเมื่อดำเนินกำร
ทำสัญญำกับลูกค้ ำเรี ยบร้ อย (2) 25% เมื่อบริ ษัทได้ รับ
รำยได้ คำ่ ให้ บริ กำรในเดือนแรกเรียบร้ อยแล้ ว (3) 25%
เมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับรำยได้ คำ่ ให้ บริกำรในเดือนที่สอง
เรี ยบร้ อย
2. กรณีให้ บริ กำรรำยวัน
a. บริ ษัทฯ จะจ่ำยผลตอบแทนกำรขำยในอัตรำ 1% ของ
รำยรับที่ได้
b. บริ ษัทฯ จะจ่ำยผลตอบแทนกำรขำยเมื่อบริ ษัทได้ รับ
รำยได้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
c. กำรจ่ำยผลตอบแทนกำรขำยต้ องได้ รับอนุมตั ิจำก
กรรมกำรผู้จดั กำร
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ลาดับ

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
รายการ
30 ธค 59 31 ธค 60

ความจาเป็ นและความสมเหตุ สมผล

ทังนี
้ ้ นโยบำยนี ้มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2560
และหำกสถำนกำรณ์มีกำรเปลีย่ นแปลงบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์ที่จะประกำศเปลีย่ นแปลงนโยบำยดังกล่ำว ใน
บำงส่วนหรื อทังหมดเพื
้
่อให้ เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
ของบริ ษัทฯ
- ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560 บริ ษัทไม่มยี อดค่ำคอมมิชชัน่ ค้ ำง
จ่ำยนำงสำวนิชำนันท์ จำกยอดค่ำคอมมิชชัน่ ทังหมด
้
0.26 ล้ ำนบำท
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทฯ กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ มี
ส่ว นได้ เสีย หรื อ อำจมี ค วำมขัด แย้ งทำงผลประโยชน์ ในอนำคต ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์ ซึ่งจะต้ องรำยงำนต่อกรรมกำรตรวจสอบทุกครัง้ เพื่อ พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทกับบุคคลที่ อำจมีควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ได้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561 มีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรระหว่ำงกันมีควำมสมเหตุสมผล เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ ำโดยทัว่ ไป และถือเป็ นกำรปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกับบุคคลหรื อ
กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้ องอื่น รวมทังไม่
้ มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริ ษัท
มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
ควำมขัดแย้ งทำงกรณี ที่มีรำยกำรระหว่ำงกันบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง บุคคลที่อำจมีผลประโยชน์มีส่วนได้ ส่วนเสีย
หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในอนำคตซึ่งเป็ นข้ อตกลงทำงกำรค้ ำในลักษณะเดียวกับวิญ ญูชนจะพึงกระทำกับ
คูส่ ญ
ั ญำทัว่ ไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้ วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำร
หรื อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ องและมีเงื่อนไขกำรค้ ำปกติ หรื อรำคำตลำด ภำยใต้ เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได้ และ
ไม่ก่อให้ เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษัทสำมรถดำเนินกำรได้ ตำมปกติภำยใต้ หลักกำรที่ทำงคณะกรรมกำร
บริ ษัทได้ พิจำรณำอนุมตั ิ และจัดทำรำยงำนสรุปเพื่อรำยงำนให้ กบั ทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบทุกไตรมำส
สำหรับในกรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันไม่เป็ นรำยกำรทำงกำรค้ ำปกติ บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีควำมเห็นโดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเกี่ยวกับควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำร
พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิ ดขึ ้น บริ ษัทฯ จะพิจำรณำให้ ผ้ ปู ระเมินรำคำอิสระ ผู้เชี่ ยวชำญอิสระเฉพำะด้ ำ นหรื อผู้
ตรวจสอบบัญ ชี เป็ นผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบใช้ ในกำรประกอบกำรตัดสินใจและให้ ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณีเพื่ออนุมตั ิรำยกำร
ดังกล่ำวก่อนกำรเข้ ำทำรำยกำร ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้ รับกำร
ตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี
(แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท (แบบ 56-2) ตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ กำรพิจำรณำอนุมตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้ งหรื อมี
ส่วนได้ เสียในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันนัน้ ๆ
การอนุมตั ิในหลักการเกี่ยวกับข้ อตกลงทางการค้ าที่มเี งื่อนไขการค้ าโดยทั่วไปในการทาธุรกรรมระหว่ างบริษัท กับ
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
ในอนำคตหำกบริ ษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้ องทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั
บริ ษัท บริ ษัทฯ จะกำหนดเงื่อนไขต่ำง ๆ ให้ เป็ นไปตำมลักษณะกำรดำเนินกำรค้ ำปกติและเป็ นรำคำตลำดซึง่ สำมำรถอ้ ำงอิง
เปรี ยบเทียบได้ กบั เงื่อนไขหรื อรำคำที่เกิดขึ ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริ ษัทกระทำกับบุคคลภำยนอก ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับรำคำ อัตรำค่ำตอบแทน รวมทังควำมจ
้
ำเป็ นและควำมเหมำะสมของ
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจ
เกิดขึ ้น บริ ษัทฯ จะพิจำรณำให้ ผ้ ปู ระเมินรำคำอิสระ ผู้เชี่ยวชำญอิสระเฉพำะด้ ำนหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เป็ นผู้ให้ ควำมเห็น
เกี่ยวกับกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ ในกำรประกอบกำรตัดสินใจและให้ ควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) >> 82
ได้ รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล
ประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี ของบริษัท (แบบ 56-2) ตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคตนัน้ กรรมกำรจะต้ องปฏิบตั ิตำมระเบียบต่ำงๆ ที่ได้ กำหนดขึ ้นและกรรมกำร
จะต้ องไม่อนุมตั ิรำยกำรใด ๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทและจะต้ อง
เปิ ดเผยรำยกำรดังกล่ำวคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำ ซึง่ บริษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดทีเ่ กี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกันและกำรได้ มำหรื อจำหน่ำย
ไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัท และตำมมำตรฐำนบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ จะไม่ทำ
รำยกำรระหว่ำงกันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องที่ไม่ใช่กำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของบริ ษัท
มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
เพื่อเป็ นกำรคุ้มครองผู้ลงทุน ถ้ ำมีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ เกิดขึ ้นกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีกำรนำเสนอรำยกำร
ดังกล่ำวผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรที่มีกรรมกำรตรวจสอบเข้ ำร่วมประชุม ทังนี
้ ้ เพื่อดูแลให้ รำยกำรระหว่ำงกันเป็ นไปอย่ำง
ยุติธรรมและมีนโยบำยกำรกำหนดรำคำที่เหมำะสม โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำ
ด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกำศ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ิ
ตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท
จดทะเบียน
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สร ุปข้อมูลทางการเงิน
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
สินค้ ำคงเหลือ
ภำษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่ำยรอรับคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ้ำประกัน
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ง
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
ส่วนของหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
หนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจำหน่ำยและชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว
เงินรับล่วงหน้ ำค่ำหุ้น

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58
(ฉบับปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท
%
97.48
20.00%
24.85
5.10%

งบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ ว)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60

ล้ านบาท
44.99
35.83

%
8.80%
7.00%

ล้ านบาท
35.48
44.00

%
5.31%
6.58%

0.60
2.61
8.41
133.95
1.48
345.13
6.23
0.52
353.37
487.32
30.93

0.12%
0.54%
1.73%
27.49%
0.30%
70.82%
1.28%
0.11%
72.51%
100.00%
6.35%

0.51
2.63
9.97
93.93
2.90
404.81
9.22
0.66
417.59
511.52
29.87

0.10%
0.51%
1.95%
18.36%
0.57%
79.14%
1.80%
0.13%
81.64%
100.00%
5.84%

0.70
2.90
13.60
96.68
8.95
552.81
9.35
1.08
572.18
668.86
35.77

0.10%
0.43%
2.03%
14.45%
1.34%
82.65%
1.40%
0.16%
85.55%
100.00%
5.35%

49.82
0.96
81.72

10.22%
0.20%
16.77%

67.62
0.88
98.36

13.22%
0.17%
19.23%

95.45
0.67
131.89

14.27%
0.10%
19.72%

158.58
11.29
1.59
1.07
172.53
254.25
110.00
110.00
-

32.54%
2.32%
0.33%
0.22%
35.40%
52.17%
22.57%
22.57%
-

150.34
14.00
4.09
1.23
169.66
268.02
110.00
110.00
-

29.39%
2.74%
0.80%
0.24%
33.17%
52.40%
21.50%
21.50%
-

227.27
16.84
5.14
1.42
250.67
382.55
154.69
123.75
22.49

33.98%
2.52%
0.77%
0.21%
37.48%
57.19%
23.13%
18.50%
3.36%
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งบแสดงฐานะทางการเงิน

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
กำไรสะสมจัดสรรแล้ ว - สำรองตำมกฎหมำย
กำไรสะสม - ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 58
(ฉบับปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท
%
107.19
22.00%
3.83
0.79%
12.04
2.47%
233.07
47.83%
487.32 100.00%

งบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ ว)
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 59
ล้ านบาท
107.19
5.00
21.31
243.50
511.52

%
20.96%
0.98%
4.17%
47.60%
100.00%

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 60
ล้ านบาท
107.19
6.40
26.48
286.31
668.86

%
16.03%
0.96%
3.96%
42.81%
100.00%

2. งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร
ต้ นทุนบริ กำร
กาไรขัน้ ต้ น
รำยได้ อื่น
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริ หำร
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่ำใช้ จำ่ ยทำงกำรเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่ำใช้ จำ่ ยภำษี เงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ ประกันภัย
ผลกระทบของภำษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้นพืน้ ฐาน (บาท)

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 58
(ฉบับปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท
%
264.27 100.00%
205.18
77.64%
59.09
22.36%
1.70
0.64%
60.79
23.00%
28.35
10.73%

งบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ ว)
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 59

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 60

ล้ านบาท
300.78
229.03
71.75
1.80
73.55
32.73

%
100.00%
76.14%
23.86%
0.60%
24.45%
10.88%

ล้ านบาท
347.50
266.25
81.25
1.14
82.39
39.64

%
100.00%
76.62%
23.38%
0.33%
23.71%
11.41%

32.45
(18.78)
13.67
(1.87)
11.80

12.28%
(7.11%)
5.17%
(0.71%)
4.46%

40.81
(15.72)
25.09
(3.16)
21.93

13.57%
(5.23%)
8.34%
(1.05%)
7.29%

42.75
(13.66)
29.09
(2.84)
26.25

12.30%
(3.93%)
8.37%
(0.82%)
7.75%

11.80
0.040

4.46%

(2.27)
0.45
(1.82)
20.11
0.044

(0.76%)
0.15%
(0.60%)
6.69%

26.25
0.053

7.75%
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3. งบกระแสเงินสด

สรุ ปงบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
รำยกำรปรับกระทบกำไรก่อนภำษี เป็ นเงินสดรับ (จ่ำย) จำก
กิจกรรมดำเนินงำน
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
เงินชดเชยค่ำเสียหำยจำกสัญญำประกันภัย
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
ยำนพำหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
ตัดจำหน่ำยกำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลับยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ง
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ตัดจำหน่ำยภำษีเงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่ำย
รำยได้ ดอกเบี ้ย
ค่ำใช้ จำ่ ยดอกเบี ้ย
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์
และหนี ้สินดำเนินงำน
สินทรัพย์ดำเนินงำน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
สินค้ ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี ้สินดำเนินงำนเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดรับจำกเงินชดเชยค่ำเสียหำย

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 58
(ฉบับปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท

งบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ ว)
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 59

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 60

ล้ านบาท

ล้ านบาท

13.67

25.09

29.09

34.26
(1.20)

42.46
-

46.82
-

(0.35)

0.46

0.12

(0.62)
0.35
0.56
(0.14)
18.78

(0.62)
0.40
(0.21)
15.72

(0.12)
1.21
(0.09)
13.66

65.31

83.31

90.69

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

(10.98)
0.09
(1.29)
(0.25)

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

(0.44)
(0.26)
0.16
61.00
1.20

(0.49)
0.41
0.27
71.09
-

5.37
(0.09)
0.20
84.07
-
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สรุ ปงบกระแสเงินสด

เงินสดรับจำกกำรขอคืนภำษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จำ่ ย
จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
รับดอกเบี ้ย
จ่ำยดอกเบี ้ย
จ่ำยภำษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่ำย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ้ำประกันเพิ่มขึ ้น
จ่ำยชำระเจ้ ำหนี ้ค่ำสินทรัพย์
ซื ้อยำนพำหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยยำนพำหนะสำหรับขนส่ง
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินลดลง
เงินกู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คคลหรื อกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องลดลง
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
เงินสดจ่ำยค่ำใช้ จ่ำยออกหุ้นเพิ่มทุน
เงินสดรับล่วงหน้ ำค่ำหุ้น
จ่ำยชำระหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
จ่ำยชำระเงินกู้ยืมระยะยำว
จ่ำยเงินปั นผล
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)
สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดสิน้ ปี
ข้ อมูลกระแสเงินเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
ยำนพำหนะสำหรับขนส่งเพิม่ ขึ ้นจำกกำรทำสัญญำเช่ำ
กำรเงิน
รำยกำรซื ้อสินทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ จำ่ ยชำระ

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 58
(ฉบับปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท
1.09
0.14
(18.78)
(2.63)
42.02

งบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ ว)
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 59
ล้ านบาท

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 60
ล้ านบาท

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

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

(1.05)
(17.51)
1.35
(17.22)

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

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

(19.42)
(5.00)
182.00
(6.01)
(57.69)
(5.04)
(27.00)
61.84
86.65

(59.10)
(9.67)
(68.77)
(52.48)

22.49
(74.33)
(5.93)
(57.77)
(9.51)

10.83
97.48

97.48
44.99

44.99
35.48

67.61
0.89

68.65
0.30

179.09
0.83
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4. อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน
ปี 2558

ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2559

ปี 2560

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratios)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
เท่ำ
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
เท่ำ
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด
เท่ำ
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้กำรค้ ำ
เท่ำ
ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลีย่
วัน
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ ำคงเหลือ
เท่ำ
ระยะเวลำขำยสินค้ ำเฉลีย่
วัน
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
เท่ำ
ระยะเวลำชำระหนี ้เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
วัน
Cash Cycle
วัน
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratios)
อัตรำกำไรขันต้
้ น
%
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
%
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร
%
อัตรำกำไรสุทธิ
%
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
%
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratios)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ /2
%
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร /2
%
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์
เท่ำ
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ำ
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี ้ย
เท่ำ
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (Cash Basis)
เท่ำ
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล /1
%
หมายเหตุ : /1 กาไรสุทธิ หกั หลังสารองตามกฏหมาย หารด้วยรายได้รวม
: /2 ตัง้ ด้วยกาไรจากการดาเนินงาน

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

0.95
0.82
0.61
9.97
36.11
410.03
0.88
9.88
36.43
0.55

0.73
0.60
0.60
8.72
41.30
439.80
0.82
10.77
33.43
8.68

22.36%
12.28%
129.50%
4.44%
7.76%

23.86%
13.57%
135.02%
7.25%
9.20%

23.38%
12.30%
162.75%
7.53%
9.91%

7.81%
9.96%
0.64

8.17%
10.67%
0.61

7.24%
8.76%
0.59

1.09
3.38
0.33
89.92%

1.10
4.69
0.51
94.79%

1.34
6.34
0.68
62.96%
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5. คาอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
บริ ษัทฯ ให้ บริ กำรรถรับส่งพนักงำนไม่ประจำทำง ผ่ำนรูปแบบรถที่ให้ บริ กำร 2 รูปแบบ คือรถโดยสำรของบริ ษัทฯ และ
รถโดยสำรร่วมบริ กำร วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษัทฯ มีรถโดยสำรให้ บริ กำรรวมทังสิ
้ ้น 328 คัน แบ่งเป็ นรถโดยสำรของบริ ษัทฯ
เท่ำกับ 238 คัน และรถโดยสำรร่ วมบริ กำรเท่ำกับ 90 คัน ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะให้ บริ กำรกับลูกค้ ำแต่ละรำยผ่ำนกำรทำสัญ ญำ
ให้ บริ กำรรับส่งพนักงำน ซึ่งระบุเส้ นทำงกำรเดินรถและระบุอตั รำกำรให้ บริ กำรในแต่ละเส้ นทำงอย่ำงชัดเจน โดยบริ ษัทฯ มี
หน้ ำที่จดั หำรถโดยสำรให้ เพียงพอตำมจำนวนผู้โดยสำรที่ลกู ค้ ำกำหนดในแต่ละเส้ นทำงและให้ บริ กำรอย่ำงเหมำะสมตำมที่ตก
ลงกับลูกค้ ำไว้
สำหรับภำพรวมกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรถ
โดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำกับ 264.27 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 300.78 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 347.50 ล้ ำนบำทตำมลำดับ โดยมีอตั รำ
กำรเติบโตเฉลีย่ (Compound Average Growth Rate) สำหรับช่วง 3 ปี ดงั กล่ำวประมำณร้ อยละ 14.05% แบ่งเป็ นรำยได้ จำก
กำรให้ บริ กำรรถโดยสำรของบริ ษัทฯ เท่ำกับ 196.26 ล้ ำนบำท, 231.42 ล้ ำนบำท และ 277.66 ล้ ำนบำทตำมลำดับ และมีรำยได้
จำกกำรให้ บริ กำรรถโดยสำรร่วมบริ กำรเท่ำกับ 68.01 ล้ ำนบำท, 69.36 ล้ ำนบำท และ 69.84 ล้ ำนบำทตำมลำดับ โดยบริ ษัทฯ มี
สัดส่วนรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรด้ วยรถโดยสำรของบริ ษัทฯ ต่อรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวมเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องตลอดช่วง 3 ปี
ที่ผ่ำนมำ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรด้ วยรถโดยสำรของบริ ษัทฯ เท่ำกับร้ อยละ
79.90 และสัด ส่ว นรำยได้ จ ำกกำรให้ บ ริ ก ำรด้ ว ยรถโดยสำรร่ ว มบริ ก ำร เท่ำ กับ ร้ อยละ 20.10 อี ก ทัง้ บริ ษั ท ฯ จะลงทุน ซื อ้
ยำนพำหนะสำหรับขนส่งเมื่อมีควำมแน่นอนว่ำจะได้ รับงำนจำกลูกค้ ำเท่ำนัน้
1. การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
1.1 รายได้ รวม
บริ ษั ท ฯ มี รำยได้ รวมระหว่ำงในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 265.97 ล้ ำนบำท , 302.58 ล้ ำ นบำท และ
348.64 ล้ ำนบำทตำมลำดับ โดยแบ่งเป็ นรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรเท่ำกับ 264.27 ล้ ำนบำท , 300.78 ล้ ำนบำท และ 347.50
ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.36 ร้ อยละ 99.41 และร้ อยละ 99.67 ของรำยได้ รวม ตำมลำดับ และรำยได้ อื่น อำทิ ดอกเบี ้ย
รับ กำไรจำกกำรจำหน่ำยยำนพำหนะ กำไรจำกกำรขำยทรัพย์สนิ รอตัดบัญชี ซึง่ เกิดจำกกำรทำรำยกำรขำยยำนพำหนะแล้ วเช่ำ
กลับ (Sale and Leaseback) เป็ นต้ น โดยรำยได้ อื่นในงวดดังกล่ำวเท่ำกับ 1.70 ล้ ำนบำท, 1.80 ล้ ำนบำท และ 1.14 ล้ ำนบำท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.64 ร้ อยละ 0.60 และร้ อยละ0.33 ของรำยได้ รวม ตำมลำดับ
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ตารางแสดงรายได้ จากการให้ บริการเดินรถโดยสารแยกตามประเภทในปี 2558 ถึงปี 2560
2558
ล้ านบาท
รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร
1. รถโดยสำรของบริษัทฯ
1.1 รถบัส
1.2 รถมินิบสั และรถไมโครบัส
1.3 รถตู้
1.4 รถตู้ วีไอพี
1.5 รถ วีไอพี
2. รถโดยสำรร่วมบริกำร
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ อ่ ืน

196.26
189.74
1.77
4.75
68.01
264.27
1.70

2559
ร้ อยละ
74.26
71.80
0.67
1.80
25.74
100.00

ล้ านบาท
231.42
214.40
1.60
14.06
1.36
69.36
300.78
1.80

2560
ร้ อยละ
76.94
71.28
0.53
4.67
0.45
23.06
100.00

ล้ านบาท

ร้ อยละ

277.66
249.51
4.52
21.62
1.94
0.07
69.84
347.50
1.14

79.90
71.80
1.30
6.22
0.56
0.02
20.10
100.00

รายได้ จากการบริการ
บริ ษั ท ฯ มีรำยได้ จำกกำรให้ บ ริ กำรระหว่ำงปี 2558 ถึ งปี 2560 เท่ำกับ 264.27 ล้ ำนบำท, 300.78 ล้ ำนบำท และ
347.50 ล้ ำนบำทตำมลำดับ โดยแบ่งเป็ น
1) รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรที่เกิดจำกรถโดยสำรของบริ ษัทฯ เท่ำกับ 196.26 ล้ ำนบำท, 231.42 ล้ ำนบำท และ 277.66 ล้ ำน
บำทตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 74.26 ร้ อยละ 76.94 และร้ อยละ 79.90 ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวมตำมลำดับ
2) รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรที่เกิดจำกรถร่ วมบริ กำรเท่ำกับ 68.01 ล้ ำนบำท, 69.36 ล้ ำนบำท และ 69.84 ล้ ำนบำท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 25.74 ร้ อยละ 23.06 และร้ อยละ 20.10 ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวม ตำมลำดับ
จำนวนรถโดยสำรของบริ ษัทฯ ที่ให้ บริ กำรสำหรับลูกค้ ำแต่ละรำยมีจำนวนตังแต่
้ 1 คันถึง 21 คัน จำนวนรถสูงสุด โดย
ใช้ รถบัสในกำรให้ บริ กำรเป็ นหลัก ในขณะที่จำนวนรถโดยสำรร่วมบริ กำรที่ให้ บริ กำรสำหรับลูกค้ ำแต่ละรำยมีจำนวนตังแต่
้ 1 คัน
ถึง 16 คัน โดยใช้ รถตู้ในกำรให้ บริ กำรเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ รูปแบบกำรให้ บริ กำรขึ ้นอยูก่ บั ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำเป็ นหลัก โดยบริ ษัท
ฯ จะลงทุนเพิ่มจำนวนรถโดยสำรของบริ ษัทฯ ก็ตอ่ เมื่อมีควำมชัดเจนที่จะได้ รับงำนจำกลูกค้ ำ
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร เพิ่มขึ ้นเท่ำกับ 46.72 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 15.53 จำกปี
ก่อนหน้ ำ กำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรดังกล่ำวเกิดจำกกำรขยำยกำรให้ บริ กำรแก่กลุม่ ลูกค้ ำเดิมที่เพิ่มสัดส่วนกำรใช้
บริ กำรรถโดยสำรของบริ ษัทฯ และเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรดังกล่ำวเกิดจำกกำรให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำรำยเดิมและลูกค้ ำ
รำยใหม่ที่เพิ่มขึ ้นในปี 2560 โดยมีกำรเพิ่มกำรให้ บริ กำรคือลูกค้ ำรำยใหม่ในช่วงไตรมำสที่ 4 ของปี 2560 จำนวน 3 รำยด้ วย
จำนวนรถบัส 26 คันและรถตู้ 5 คัน ทัง้ นีก้ ำรรับ รู้ รำยได้ จำกลูกค้ ำดังกล่ ำวเป็ นกำรรับรู้ รำยได้ เพียงบำงส่วน เนื่องจำกกำร
ให้ บริ กำรเกิดขึ ้นระหว่ำงปี
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1.2 ต้ นทุนบริการและกาไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุนบริ กำร : ต้ นทุนบริ กำรหลักของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง เงินเดือน โบนัสและสวัสดิกำรพนักงำน
ค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับรถยนต์ ค่ำเบี ้ยประกันภัย ต้ นทุนค่ำรถร่วมบริ กำรและต้ นทุนอื่น โดยในปี 2558 ปี 2559 และปี
2560 บริ ษัทฯ มีต้นทุนบริ กำรเท่ำกับ 205.18 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 229.03 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 266.25 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 77.64 ร้ อยละ 76.14 และร้ อยละ 76.62 เมื่อเทียบกับรำยได้ จำกกำรบริ กำรรวมตำมลำดับ ทังนี
้ ้ กำรเพิ่มขึ ้นของอัตรำส่วน
ต้ นทุนบริ กำรต่อรำยได้ จำกกำรบริ กำร เป็ นผลมำจำกกำรที่บริ ษัทฯ มีกำรนำรถโดยสำรใช้ แล้ วไปปรับปรุงสภำพเพื่อให้ บริ กำรแก่
ลูกค้ ำที่ได้ ดำเนินกำรต่อสัญญำใช้ บริ กำรระยะยำวต่อจำกสัญญำ ซึ่งค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวจะเป็ นค่ำใช้ จ่ำยแบบเกิดขึ ้นเพียงครัง้
เดียว (One-time expense) และกำรเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนเชื ้อเพลิงจำกรำคำน ้ำมันที่มีกำรปรับเพิ่มขึ ้นจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
โดยสัดส่วนต้ นทุนค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงต่อรำยได้ จำกรถโดยสำรของบริ ษัทฯ ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับร้ อย
ละ 19.02 ร้ อยละ 18.15 และร้ อยละ 20.13 ตำมล ำดับ ถึ ง แม้ บริ ษั ท ฯ จะมี ก ำรควบคุ ม ต้ นทุ น ค่ ำ น ำ้ มั น เชื อ้ เพลิ ง จำก
ประสบกำรณ์กำรดำเนินธุรกิจในอุตสำหกรรมกำรให้ บริ กำรรับส่งพนักงำนอย่ำงยำวนำน แต่เนื่องจำกรำคำน ้ำมันเชื ้อเพลิงขำย
ปลีกเฉลีย่ สูงกว่ำปี ก่อน
แม้ ว่ำบริ ษัทฯ จะมีกำรลงทุนเพิ่มปริ มำณรถโดยสำรอย่ำงต่อเนื่องจำกปี 2559 ที่มีจำนวน 176 คัน เป็ นจำนวน 238
คันในปี 2560 ก็ตำม ทังนี
้ ้ กำรเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนบริ กำรของบริ ษัทฯ ยังมำจำกค่ำเสื่อมรำคำ เงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน
ค่ำเบี ้ยประกันภัยและต้ นทุนอื่น ซึ่งเพิ่มขึ ้นตำมจำนวนรถโดยสำรของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับควำมต้ องกำรใช้ รถโดยสำรที่เพิ่มขึ ้น
ของลูกค้ ำในแต่ละปี
กำไรขันต้
้ น : ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มีกำไรขันต้
้ นรวมเท่ำกับ 59.09 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 71.75 ล้ ำน
บำท และเท่ ำ กับ 81.25 ล้ ำ นบำท หรื อ คิ ด เป็ นอัต รำก ำไรขัน้ ต้ น เท่ ำ กั บ ร้ อยละ 22.36 ร้ อยละ 23.86 และร้ อยละ 23.38
ตำมลำดับ โดยกำไรขันต้
้ นมีกำรเพิ่มขึ ้นในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำจำกกำรกำรควบคุมค่ำใช้ จ่ำยต้ นทุนบริ กำรที่มีประสิทธิภำพมำกขึ ้น
แต่อตั รำกำไรขันต้
้ นลดลง เนื่องจำกบริ ษัทฯ มีต้นทุนเพิ่มจำกนำรถโดยสำรใช้ แล้ วไปปรับปรุ งสภำพเพื่อให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำที่ได้
ดำเนินกำรต่อสัญญำใช้ บริ กำรระยะยำวต่อจำกสัญญำ ซึ่งค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวจะเป็ นค่ำใช้ จ่ำยแบบเกิดขึ ้นเพีย งครัง้ เดียว (Onetime expense)
ทังนี
้ ้ ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มีกำไรขันต้
้ นจำกกำรให้ บริ กำรรถโดยสำรของบริ ษัทฯ เท่ำกับ 49.96
ล้ ำนบำท เท่ำกับ 61.59 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 72.10 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรขันต้
้ นจำกกำรให้ บริ กำรรถโดยสำรของ
บริ ษัทฯ เท่ำกับร้ อยละ 25.46 ร้ อยละ 26.61 และร้ อยละ 25.97 ตำมลำดับ โดยบริ ษัทฯ มีกำไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นและอัตรำกำไร
ขันต้
้ นลดลงจำกปี 2559 เนื่องจำกบริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง ประกอบกับบริ ษัทฯ สำมำรถบริ หำรจัดกำร
ต้ นทุนค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงและควบคุมค่ำใช้ จ่ำยในกำรซ่อมบำรุ งได้ ดีขึ ้น นอกจำกนี ้ ในอดีตบริ ษัทฯ จะรับมอบยำนพำหนะแล้ ว
นำมำตกแต่งให้ เรี ยบร้ อยก่อนจึงเริ่ มให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำ ทำให้ บริ ษัทรับรู้ต้นทุนค่ำเสือ่ มรำคำโดยที่ยงั ไม่มีรำยได้ จำกยำนพำหนะ
คันดังกล่ำว โดยในภำยหลังบริ ษัทฯ ได้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรรับมอบ โดยจะรับมอบยำนพำหนะเมื่อทำกำรตกแต่งเรี ยบร้ อย
แล้ วเท่ำนัน้ เพื่อให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำได้ ทนั ที ทำให้ กำไรขันต้
้ นของบริ ษัทฯ ดีขึ ้น แต่อตั รำกำไรขันต้
้ นที่ลดลง มำจำกบริ ษัทฯ มี
ต้ นทุนเพิ่มจำกนำรถโดยสำรใช้ แล้ วไปปรับปรุงสภำพเพื่อให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำที่ได้ ดำเนินกำรต่อสัญญำใช้ บริ กำรระยะยำวต่อจำก
สัญญำ ซึง่ ค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวจะเป็ นค่ำใช้ จ่ำยแบบเกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว (One-time expense)
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กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ น
รถโดยสารร่ วมบริการ

กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ น
รถโดยสารของบริษัทฯ
80

26.61%

25.46%

25.97%

60
40

ล้านบาท

ล้านบาท

20%
72.10

61.59
20
49.96
0

0%
2558

2559
กาไรขัน้ ต้น

12
10
8
6
4
2
0

14.65%

13.10%

17%
12%

10.16

9.13

7%
9.13
2%
-3%

2558

2560
อัตรากาไรขัน้ ต้น

13.43%

2559
กาไรขัน้ ต้น

2560
อัตรากาไรขัน้ ต้น

กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ นของบริษัทฯ
100

30%
23.86%

22.36%

23.86%

ล้านบาท

80
20%

60
40
59.09

71.75

81.25

2559

2560
อัตรากาไรขัน้ ต้น

10%

20
0

0%
2558
กาไรขัน้ ต้น

1.3 ค่ าใช้ จ่ายในบริหาร
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำย : ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยประกอบด้ วย เงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน ค่ำโฆษณำและส่งเสริ มกำร
ขำย ค่ำรับรอง และค่ำใช้ จำ่ ยในกำรเดินทำง โดยในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มีคำ่ ใช้ จำ่ ยในกำรขำยเท่ำกับ 8.74
ล้ ำนบำท เท่ำกับ 10.60 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 13.87 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.29 ร้ อยละ 3.50 และร้ อยละ 3.98 ของ
รำยได้ รวมตำมลำดับ ส่วนใหญ่จะเป็ นค่ำใช้ จำ่ ยในส่วนของฝ่ ำยปฎิบตั ิกำรในกำรควบคุมและดูแลกระบวนกำรเดินรถของลูกค้ ำ
ให้ มีประสิทธิภำพ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร : ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรหลักของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย เงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำนและ
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับค่ำบริ กำรต่ำงๆ ของตลำดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ กำรนำยทะเบียนหลักทรัพย์
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำสอบบัญชี ค่ำตรวจสอบภำยใน ค่ำปรึกษำทำงกฎหมำย ค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ค่ำใช้ จ่ำย
เบ็ดเตล็ด และค่ำธรรมเนียมอื่น โดยในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มีค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรเท่ำกับ 19.60 ล้ ำนบำท
เท่ำกับ 22.13 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 25.77 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.37 ร้ อยละ 7.31 และร้ อยละ 7.39 ของรำยได้ รวม
ตำมลำดับ
บริ ษั ท ฯ มี ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรบริ ห ำรเพิ่ ม ขึ น้ ในระหว่ ำ งปี 2560 มำจำกค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเกี่ ย วกั บ กำรเตรี ย มกำรน ำ
มำตรฐำนสำกลระบบบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน (ISO 39001) เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรทำงำนของบริ ษัท
ฯ กำรเพิ่มขึ ้นของค่ำใช้ จ่ำยเงินเดือน ตำมกำรปรับเพิ่มกำลังคนเพื่อรับรองกำรขยำยกำรให้ บริ กำรและกำรจัดเตรี ยมหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในของบริ ษัทฯ และค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้ องกับกำรออกเครื่ องมือ ทำงกำรเงินใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทครัง้ ที่ 1 (ATP30-W1) โดยกำหนดระยะเวลำกำรใช้ สิทธิ สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้
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สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ 4 ครัง้ ได้ แก่วนั ที่ 29 ธันวำคม 2560 วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2561 วันที่ 28 ธันวำคม 2561 และ
วันที่ 23 พฤษภำคม 2562
1.4 ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยเงินกู้สถำบันกำรเงิน และดอกเบี ้ยจ่ำยจำกกำรขอรับกำรสนับสนุนวงเงิน
สินเชื่อจำกสถำบันทำงกำรเงินโดยกำรทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน โดยในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มี ต้นทุนทำง
กำรเงินเท่ำกับ 18.78 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 15.72 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 13.66 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.11 ร้ อยละ 5.23 และ
ร้ อยละ 3.93 ของรำยได้ รวมตำมลำดับ
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน (มำจำกสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซื ้อ) อย่ำงต่อเนื่องจำกกำร
ลงทุนซื ้อยำนพำหะเพิ่มขึ ้น 63 คันเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ และบริ ษัทมีภำระดอกเบี ้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ลดลง
(อัตรำดอกเบี ้ยในเดือนมกรำคม ถึงเดือนธันวำคมเท่ำกับร้ อยละ 3.70 - 4.05) โดยเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซื ้อ
ทังหมดจ
้
ำนวน 163 สัญญำ ซึ่งจะหมดสัญญำในปี 2561 ถึงปี 2565 จำนวน 19 คัน, จำนวน 27 คัน, จำนวน 46 คัน, จำนวน
26 คัน และจำนวน 45 คันตำมลำดับ
1.5 กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
บริ ษัท ฯ มี กำไรสุทธิ ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 11.80 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 21.93 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ
26.25 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิเท่ำกับร้ อยละ 4.46 ร้ อยละ 7.29 และร้ อยละ 7.55 ตำมลำดับ กำรเพิ่มขึ ้นของกำไรสุทธิ
และอัตรำกำไรสุทธิตลอด 3 ปี ที่ผำ่ นมำ เกิดจำกกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร อันเนื่องมำจำกกำรขยำยกำรให้ บริ กำร
แก่ลกู ค้ ำด้ วยรถโดยสำรของบริ ษัทฯ และอัตรำกำรทำกำไรที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำรำยใหม่ นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยัง
สำมำรถบริ หำรจัดกำรต้ นทุนค่ำน ้ำมันและค่ำใช้ จ่ำยในกำรซ่อมบำรุงได้ ดีขึ ้น รวมทังบริ
้ ษัทฯ มีคำ่ ใช้ จ่ำยทำงกำรเงินที่ลดลง
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
7.25%

7.53%

4.44%

ล้ ำนบำท

30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

21.93

26.25

11.80
2558

2559
กำไรขั ้นต้ น

2560
อัตรำกำไรขั ้นต้ น
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2. การวิเคราะห์ งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
2.1 รวมสินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 487.32 ล้ ำนบำท เท่ำกับ
511.52 ล้ ำนบำท และ 668.86 ล้ ำนบำทตำมลำดับ โดยรำยกำรสินทรัพย์ที่สำคัญที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์รวม
ของบริ ษัทฯ มีดงั นี ้
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด : เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้ วยเงินสดและเงินฝำกธนำคำร โดย ณ
วัน ที่ 31 ธันวำคมของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษั ทฯ มีเงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ำเงิ นสดเท่ำกับ 97.48 ล้ ำนบำท
เท่ำกับ 44.99 ล้ ำนบำทและเท่ำกับ 35.48 ล้ ำนบำทหรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 20.00 ร้ อยละ 8.80 และร้ อยละ 5.31 ของสินทรัพย์รวม
ตำมลำดับ
มำจำกในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1) ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมจำนวน 123,749,504 หน่วย โดยเมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2560 ซึง่ เป็ นวันกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ ที่ 1 ของ ATP30-W1 มีผ้ ู
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ใช้ สิทธิ แปลงสภำพ ATP30-W1 จำนวน 26,462,571 หน่วย เพื่อซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทใน
รำคำหุ้นละ 0.85 บำท โดยบริ ษัทได้ รับเงินจำกกำรเพิ่มทุนทังสิ
้ ้น รวมเป็ นเงิน 22.49 ล้ ำนบำท
บริ ษัทฯ ได้ รำยงำนกำรใช้ เงินเพิ่มทุนจำนวนดังกล่ำวสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ดังต่อไปนี ้
(หน่วย : ล้ ำนบำท)
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
1. เงินทุนหมุนเวียนภำยในกิจกำร

จานวนเงิน
22.49

จานวนเงินที่ใช้ ไป จานวนเงินคงเหลือ
22.49

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื : ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
เท่ำกับ 24.85 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 35.83 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 44.00 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.10 ร้ อยละ 7.00 และร้ อยละ
6.58 ของสินทรัพย์รวมตำมลำดับ ซึง่ มีรำยละเอียดลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น ดังนี ้
ลูกหนีก้ ารค้ า ประกอบด้ วย ลูกค้ ำตำมปกติของธุรกิจและรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรค้ ำงรับ โดยบริ ษัทฯ มีลกู หนี ้กำรค้ ำ ณ วันที่
31 ธันวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 24.52 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 35.82 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 43.91 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ โดยลูกหนี ้กำรค้ ำที่เพิ่มขึ ้นต่อเนื่องสอดคล้ องกับกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร โดยมีรำยละเอียดอำยุ
ลูกหนี ้กำรค้ ำดังนี ้
(หน่วย : พันบำท)
รายการลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนือ้ ่ นื
ลูกหนี ้กำรค้ ำ

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559
23,743
34,551

31 ธันวาคม 2560
42,178

รำยได้ จำกกำรใช้ บริ กำรค้ ำงรับ

774

1,271

1,727

เงินทดรองจ่ำย

215

4

86

120
24,852

1
35,827

12
44,003

ลูกหนี ้อื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) >> 94
บริ ษัทฯ มีนโยบำยกำรให้ เครดิตเทอมลูกค้ ำเท่ำกับ 10 ถึง 120 วัน โดยระยะเวลำกำรให้ เครดิตเทอมขึ ้นอยูก่ บั ระยะเวลำกำรเป็ น
คูค่ ้ ำและกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมจำกฝ่ ำยบริ หำร โดยลูกหนี ้ที่มียอดค้ ำงชำระจะผ่ำนขันตอนที
้
่ถกู กำหนดไว้ ในนโยบำยกำร
ติดตำมหนี ้ อำทิ กำรติดตำมทวงถำมโดยเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบัญชี กำรออกหนังสือติดตำมหนี ้ และกำรแจ้ งควำมเพื่อดำเนินกำรตำม
ขันตอนทำงกฎหมำย
้
หำกลูกค้ ำมีระยะเวลำค้ ำงชำระหนี ้ตังแต่
้ 6 เดือนขึ ้นไป ทำงบริ ษัทฯ จะตังส
้ ำรองค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
เต็มจำนวน ทังนี
้ ้ ใน ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มีระยะเวลำกำรเก็บหนี ้เฉลีย่ เท่ำกับ 32.36 วัน 36.11 วัน และ
41.30 วันตำมลำดับ โดยในปี 2560 บริ ษัทฯ มีระยะเวลำกำรเก็บหนี ้เฉลีย่ เพิ่มขึ ้น เนื่องจำกในปี นี ้บริ ษัทฯ ได้ ให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำ
รำยใหม่ ซึง่ ให้ เครดิตเทอมประมำณ 45 วัน อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเปรี ยบเทียบโดยรวมบริ ษัทฯ ยังคงมีกำรบริ หำรจัดเก็บหนี ้ที่ดีโดย
ต่อเนื่องและเป็ นไปตำมนโยบำยกำรให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ ำของบริ ษัทฯ
ลูกหนีอ้ ่ นื บริ ษัทฯ มีรำยกำรลูกหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 0.34 ล้ ำนบำท เท่ำกับ
0.005 และเท่ำกับ 0.098 ล้ ำนบำท โดยเป็ นรำยกำรที่สำคัญคือ เงินทดรองจ่ำยพนักงำนสำหรับนำไปใช้ ในกิจกำร และเงินทด
รองจ่ำยให้ กบั ลูกค้ ำ เช่นค่ำทำงด่วน ค่ำเบี ้ยเลี ้ยงนักขับนอกสถำนที่ เป็ นต้ น
ยานพาหนะสาหรั บขนส่ ง : ยำนพำหนะสำหรับขนส่งของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย รถบัสโดยสำร รถมินิบสั และรถไมโครบัส รถตู้
รถตู้วีไอพี รถวีไอพี รถที่ใช้ ในกำรบริ หำร และรถที่ใช้ ในกำรสนับสนุนสำหรับฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรและฝ่ ำยบำรุงรักษำโดย ณ วันที่ 31
ธันวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มียำนพำหนะสำหรับขนส่ง - สุทธิ เท่ำกับ 345.13 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 404.81
ล้ ำ นบำท และเท่ ำ กับ 552.81 ล้ ำ นบำท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 70.82 ร้ อยละ 79.14 และร้ อยละ 82.65 ของสิ น ทรั พ ย์ ร วม
ตำมลำดับ ซึง่ บริ ษัทฯ จะลงทุนในยำนพำหนะสำหรับขนส่ง ก็ต่อเมื่อมีกำรตกลงทำสัญญำกับทำงลูกค้ ำแล้ ว โดยมีรำยละเอียด
กำรเปลีย่ นแปลงของยำนพำหนะสำหรับขนส่งดังนี ้
(หน่วย : ล้ ำนบำท)
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
รำคำทุน ยอดยกมำ

31 ธันวาคม 2558
368.87

31 ธันวาคม 2559
450.22

31 ธันวาคม 2560
550.53

ซื ้อเพิ่ม

83.87

100.93

193.75

จำหน่ำย / ตัดจำหน่ำย
ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ค่ำเสือ่ มรำคำ - ยอดยกมำ

(2.52)
450.22
(73.36)

(0.62)
550.53
(105.09)

(5.69)
738.59
(145.72)

ค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับปี

(33.25)

(40.93)

(44.99)

ค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับส่วนจำหน่ำย
ค่ าเสื่อมราคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี -ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง

1.52
(105.09)
345.13

0.30
(145.72)
404.81

4.93
(185.78)
552.81

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษั ทฯ มียำนพำหนะสำหรั บขนส่งเท่ำกับ 552.81 ล้ ำนบำท โดยเพิ่มขึน้ จำกปี 2559
เท่ำกับ 148.00 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 36.56 จำนวนรถที่เพิ่มทังหมด
้
64 คัน ซึง่ เป็ นกำรลงทุนซื ้อรถใหม่ โดยมีรถ
บัสโดยสำรจำนวน 39 คัน รถมินิบสั และรถไมโครบัสจำนวน 6 คัน รถตู้จำนวน 12 คัน รถตู้วีไอพี 5 คัน รถวีไอพี 1 คันและรถที่
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ใช้ ในกำรสนับสนุนสำหรับฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร 1 คัน สำหรับรองรับกำรเพิ่มขึ ้นของปริ มำณควำมต้ องกำรใช้ ของลูกค้ ำรำยเดิม และ
ลูกค้ ำรำยใหม่จำนวน 7 รำย โดยเริ่ มให้ บริ กำรในเดือนมีนำคม 2560 เป็ นต้ นมำ ซึ่งบริ ษัทฯ สัง่ ซื ้อรถโดยสำรใหม่ผ่ำนกำรทำ
สัญญำเช่ำซื ้อและจะทยอยชำระเสร็ จสิ ้นภำยในปี 2565
2.2 หนีส้ นิ
บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 254.25 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 268.02
ล้ ำ นบำท และเท่ ำ กับ 382.55 ล้ ำ นบำท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 52.17 ร้ อยละ 52.40 และร้ อยละ 57.19 ของสิ น ทรั พ ย์ ร วม
ตำมลำดับ โดยรำยกำรหนี ้สินที่สำคัญที่มีผลต่อกำรเปลีย่ นแปลงในหนี ้สินรวมของบริ ษัทฯ มีดงั นี ้
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน : ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
เท่ำกับ 30.93 ล้ ำนบำท 29.87 ล้ ำนบำท และ 35.77 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.35 ร้ อยละ 5.84 และร้ อยละ 5.35 ของ
สินทรัพย์รวมตำมลำดับ ซึง่ มีรำยละเอียดเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น ดังนี ้
เจ้ าหนีก้ ารค้ า : เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำหลักของบริ ษัทฯ ได้ แก่ เจ้ ำหนี ้ค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง ค่ำรถร่วม และค่ำอะไหล่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำเท่ำกับ 21.97 ล้ ำนบำท 22.25 ล้ ำนบำท และ 24.83 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ และมีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ - บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560
เท่ำกับ 0.91 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 1.22 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 1.14 ล้ ำนบำท โดยบริ ษัทฯ ได้ รับเครดิตเทอมจำกเจ้ ำหนี ้เป็ น
ระยะเวลำเฉลีย่ ประมำณ 30 - 90 วัน
เจ้ าหนี อ้ ่ ืน : เจ้ ำหนี ้อื่นประกอบด้ วย เจ้ ำหนี ้อื่น ค่ำเบี ้ยประกันภัยค้ ำงจ่ำย เจ้ ำหนี ้ค่ำสินทรัพย์ ค่ำเบี ้ยประกันภัย ค่ำเช่ำและ
ค่ำบริ กำร ค่ำที่ปรึกษำและค่ำเบี ้ยประชุม และค่ำใช้ จำ่ ยค้ ำงจ่ำย เช่น ค่ำสอบบัญชี โบนัสและเงินปั นผลค้ ำงจ่ำย ค่ำที่ปรึษำ เป็ น
ต้ น โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มีเจ้ ำหนี ้อื่นเท่ำกับ 8.06 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 6.39 ล้ ำน
บำท และเท่ำกับ 9.79 ล้ ำนบำทโดยรำยละเอียดของรำยกำรเจ้ ำหนี ้อื่นที่สำคัญ คือ ค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจ
เช่น ค่ำสอบบัญชี ค่ำตรวจภำยใน ค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ค่ำที่ปรึกษำทำงกฎหมำย และค่ำเบี ้ยประกันภัย
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่ าการเงิน (สัญญาเช่ าซือ้ และสัญญาเช่ าทางการเงิน) :
บริ ษัทฯ มีหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงเงินซึ่งเกิดจำกกำรลงทุนในยำนพำหนะใหม่ เพื่อรองรับกำรให้ บริ กำรขนส่ง โดย
สำมำรถสรุปรำยละเอียดหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินได้ ดงั นี ้
(หน่วย : ล้ ำนบำท)
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก : ดอกเบี ้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่ าการเงิน - สุทธิจากส่ วนที่ถงึ
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560
240.95
242.40
351.04
(32.55)
208.40
(49.82)
158.58

(24.44)
217.96
(67.62)
150.34

(28.32)
322.72
(95.45)
227.27
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเท่ำกับ 208.40 ล้ ำน
บำท เท่ำกับ 217.96 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 322.72 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 42.76 ร้ อยละ 42.61 และร้ อยละ 48.25 ของ
สินทรัพย์รวมตำมลำดับ โดยแบ่งเป็ นส่วนของหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี เท่ำกับ 49.82 ล้ ำน
บำท เท่ำกับ 67.62 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 95.45 ล้ ำนบำท และหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี เท่ำกับ 158.58 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 150.34 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 227.27 ล้ ำนบำทตำมลำดับ โดยบริ ษัทฯ ท ำ
สัญญำเช่ำกำรเงินกับบริ ษัทฯ ลีสซิ่งทังหมด
้
10 แห่ง ซึง่ มีกำหนดกำรชำระค่ำงวดเป็ นรำยเดือนและมีอำยุสญ
ั ญำประมำณ 4 - 5
ปี โดยมูลค่ำรำยกำรหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินของบริ ษัทฯ ดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงเดียวกับกำรขยำยกำร
ลงทุนในยำนพำหนะสำหรับขนส่งของกิจกำร ทังนี
้ ้ อัตรำดอกเบี ้ยของหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560 ที่บริ ษัทฯ ได้ รับเฉลี่ยร้ อยละ 3.70 – 8.90 ต่อปี โดยรู ปแบบกำรคิดอัตรำดอกเบี ้ยส่วนใหญ่เป็ นแบบอัตรำลดต้ นลดดอก
โดยผลรวมของจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่บริ ษัทฯ ต้ องชำระทังสิ
้ ้นตำมสัญญำเช่ำแสดงได้ ดงั ตำรำง
(หน่วย: ล้ ำนบำท)

ผลรวมของจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่ต้องจ่ำยทังสิ
้ ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี ้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ าปั จจุบนั ของจานวนเงินขัน้ ต่าที่ต้องจ่ ายทัง้ สิน้ ตามสัญญาเช่ า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ไม่ เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
109.27
241.77
351.04
(13.82)
95.45

(14.50)
227.27

(28.32)
322.72
(หน่วย: ล้ ำนบำท)

ผลรวมของจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่ต้องจ่ำยทังสิ
้ ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี ้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ าปั จจุบนั ของจานวนเงินขัน้ ต่าที่ต้องจ่ ายทัง้ สิน้ ตามสัญญาเช่ า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่ เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
79.67
162.73
242.40
(12.05)
67.62

(12.39)
150.34

(24.44)
217.96

2.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้น : ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ ว
เท่ำกับ 110.00 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 110.00 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 123.75 ล้ ำนบำทตำมลำดับ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม เท่ำกับ
233.07 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 243.50 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 286.31 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 47.83 ร้ อยละ 47.60 และร้ อยละ
42.81 ของสินทรัพย์รวมตำมลำดับ โดยบริ ษัทฯ มีกำไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรรเท่ำกับ 12.04 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 21.31 ล้ ำนบำท
และเท่ำกับ 26.48 ล้ ำนบำทตำมลำดับ
บริ ษัทฯ มีอตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วั นที่ 31 ธันวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 1.09
เท่ำ 1.10 เท่ำ และ 1.34 เท่ำตำมลำดับ โดยตลอด 3 ปี ที่ผ่ำนมำ อัตรำหนีส้ ินต่อส่วนผู้ถือหุ้นสูงขึ ้น เนื่องจำกบริ ษัทฯ ขยำย
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จำนวนยำนพำหนะเพื่อให้ บริ กำรด้ วยกำรทำสัญญำเช่ำกำรเงินเป็ นหลัก ซึ่งจะเห็นได้ ว่ำกำรลงทุนในแต่ละปี ตำมตำรำงเพิ่มขึ ้น
ทุกปี
จานวนยานพาหนะที่ลงทุนเพิ่มและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ถาวร
80
200%

ล้ ำนบำท

60

1.34
1.09

1.10

40

150%
100%

63
20
20

37

50%

0

0%
2558
จำนวนยำนพำหนะ

2559

2560
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

2.4 อัตราส่ วนสภาพคล่ อง : บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ
133.95 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 93.93 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 96.68 ล้ ำนบำท โดยคิดเป็ นร้ อยละ 27.49 ร้ อยละ 18.36 และร้ อยละ
14.45 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ มำจำก เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2560 ซึง่ เป็ นวันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 1 ของ ATP30-W1 มีผ้ ู
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ใช้ สิทธิแปลงสภำพ ATP30-W1 จำนวน 26,462,071 หน่วย เพื่อซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ใน
รำคำหุ้นละ 0.85 บำท โดยบริ ษัทฯ ได้ รับเงินจำกกำรเพิ่มทุนทังสิ
้ ้น รวมเป็ นเงิน 22.49 ล้ ำนบำท และบริ ษัทฯ มีรำยได้ เพิ่มขึ ้น
บริ ษัทฯ มีหนี ้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 81.72 ล้ ำนบำท เท่ำกับ
98.36 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 131.89 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 16.77 ร้ อยละ 19.23 และร้ อยละ 19.72 ของสินทรัพย์รวม
ตำมลำดับ โดยหนี ้สินหมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้ วย เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น และส่วนของหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษัทฯ มีหนีส้ ินหมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ำกับ 35.21 ล้ ำนบำท โดยในปี
2560 บริ ษัทฯ มีจำกกำรลงทุนในยำนพำหนะใหม่จำนวน 63 คัน เพื่อรองรับกำรให้ บริ กำรขนส่งจำกกำรทำสัญญำเช่ำกำรเงิน
เพิ่มทำให้ หนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ปี 2560 บริ ษัทฯ มีอตั รำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับเท่ำกับ 0.73 เท่ำ ซึง่ ลดลงจำกปี ก่อน
หน้ ำเล็กน้ อย
สำหรับ Cash Cycle ของบริ ษัทฯ จะพบว่ำในปี 2558 บริ ษัทฯ มี Cash Cycle ติดลบเท่ำกับ 7.03 วัน โดยสำเหตุที่
Cash Cycle ของบริ ษัทฯ ติดลบ เนื่องจำก บริ ษัทฯ มีระยะเวลำกำรชำระหนี ้แก่เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำที่ยำวกว่ำระยะเวลำกำรเก็บหนี ้
เฉลี่ ย ของลู ก หนี ก้ ำรค้ ำ ขณะที่ ใ นปี 2559 และปี 2560 บริ ษั ท ฯ มี Cash Cycle เท่ ำ กั บ 0.55 วัน และเท่ ำ กั บ 8.68 วั น
เปลีย่ นแปลงเป็ นบวก เนื่องจำกบริ ษัทฯ ขยำยเครดิตเทอมลูกหนี ้ให้ แก่ลกู ค้ ำรำยใหม่ตำมที่ได้ กล่ำวข้ ำงต้ น
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หมำยเหตุ :
เอกสำรฉบับนี ้เป็ นเพียงข้ อมูลสรุปสำระสำคัญของบริ ษัทฯ หำกต้ องกำรเอกสำรฉบับเต็มสำมำรถติดต่อ
คุณโชติกำ วีระศิลป์ โทร. 038-468-789, 091-774-4432 หรื อ Email: chotiga@atp30.com หรื อ คุณสุกำนดำ พุทธรักษำ โทร
063-9030049 Email: sukarnda.p@atp30.com และสำมำรถดำวน์โหลดรำยงำนประจำปี 2560 (แบบ 56-2) และแบบแสดง
รำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ได้ ที่ www.set.or.th และ www.atp30.com
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บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
รำยงำน และ งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ ำพเจ้ ำได้ ตรวจสอบงบกำรเงิ นของบริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (บริ ษัทฯ) ซึ่งประกอบด้ วย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแส
เงินสด สำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ ำพเจ้ ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ ำงต้ นนี ้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด สำหรับปี สิ ้นสุด
วันเดียวกันของบริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้ องตำมทีค่ วรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ ำพเจ้ ำได้ ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ ำพเจ้ ำได้ กล่ำวไว้ ในวรรค
ความรับผิ ดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นในรำยงำนของข้ ำพเจ้ ำ ข้ ำพเจ้ ำมีควำมเป็ นอิสระจำกบริ ษัทฯตำม
ข้ อกำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกำรตรวจสอบงบ
กำรเงิน และข้ ำพเจ้ ำได้ ปฏิบตั ติ ำมข้ อกำหนดด้ ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ตำมที่ระบุในข้ อกำหนดนันด้
้ วย ข้ ำพเจ้ ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำร
สอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ ำได้ รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สดุ ตำมดุลยพินิจเยีย่ งผู้ประกอบวิชำชีพของข้ ำพเจ้ ำในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินสำหรับงวดปัจจุบนั ข้ ำพเจ้ ำได้ นำเรื่ องเหล่ำนี ้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำร
แสดงควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำ ทังนี
้ ้ ข้ ำพเจ้ ำไม่ได้ แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ องเหล่ำนี ้
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ข้ ำพเจ้ ำได้ ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้ กล่ำวไว้ ในวรรคความรับผิ ดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงิ นในรำยงำนของข้ ำพเจ้ ำ ซึง่ ได้ รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี ้ด้ วย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ ำพเจ้ ำ
ได้ รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสีย่ งจำกกำรแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำ ซึง่ ได้ รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่ องเหล่ำนี ้ด้ วย ได้ ใช้ เป็ น
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้ อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี ้
มูลค่าคงเหลือของยานพาหนะสาหรับขนส่ง
ตำมที่ได้ กล่ำวไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 9 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษัทฯมียอดคงเหลือของ

มูลค่ำสุทธิของยำนพำหนะสำหรับขนส่งจำนวน 552.8 ล้ ำนบำทและมีคำ่ เสือ่ มรำคำสำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันจำนวน 45.0
ล้ ำนบำท ซึง่ ในกำรคำนวณค่ำเสือ่ มรำคำดังกล่ำวผู้บริ หำรต้ องใช้ ดลุ ยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้ งำนของ
ยำนพำหนะสำหรับขนส่งเหล่ำนัน้ ดังนันกำรประมำณมู
้
ลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้ งำนดังกล่ำวจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อจำนวน
ของค่ำเสือ่ มรำคำที่บนั ทึกในระหว่ำงปี
ข้ ำพเจ้ ำได้ ทำควำมเข้ ำใจ และประเมินกระบวนกำรที่ฝ่ำยบริ หำรเลือกใช้ ในกำรพิจำรณำมูลค่ำคงเหลือของยำนพำหนะสำหรับ
ขนส่ง ข้ ำพเจ้ ำได้ ประเมินข้ อสมมติ และวิธีกำรที่ผ้ เู ชี่ยวชำญ เช่น ตัวแทนจำหน่ำยยำนพำหนะสำหรับขนส่งแต่ละประเภทใช้ ใน
กำรคำนวณหำมูลค่ำคงเหลือของยำนพำหนะสำหรับขนส่งตำมควำมรู้และประสบกำรณ์ในอดีตของผู้เชี่ยวชำญ รวมถึงกำร
เปรี ยบเทียบมูลค่ำคงเหลือดังกล่ำวกับข้ อมูลตลำดภำยนอก
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สาหรับขาดทุนทางภาษี ทีย่ งั ไม่ได้ใช้
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยนโยบำยกำรบัญชีและรำยละเอียดเกี่ยวกับภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ
และข้ อ 11.417 ตำมลำดับโดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษัทฯบันทึกรำยกำรสินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีจำกผล
ขำดทุนทำงภำษี จำนวนประมำณ 7.3 ล้ ำนบำท โดยสินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีจะสำมำรถรับรู้รำยกำรได้ เมื่อมีควำม
เป็ นไปได้ คอ่ นข้ ำงแน่วำ่ บริ ษัทฯจะมีกำไรทำงภำษี เพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีมำใช้ ประโยชน์ในอนำคต
ได้ ซึง่ ในกำรพิจำรณำว่ำบริษัทฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะนำผลขำดทุนทำงภำษี มำใช้ ประโยชน์ได้ นนต้
ั ้ องอำศัย
ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำรอย่ำงมำกในกำรจัดทำแผนธุรกิจและประมำณกำรกำไรทำงภำษี ในอนำคตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นตำมแผน
ธุรกิจที่ได้ อนุมตั ิ ดังนันจึ
้ งมีควำมเสีย่ งเกี่ยวกับมูลค่ำสินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี
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ข้ ำพเจ้ ำได้ ทำควำมเข้ ำใจในกำรจัดทำและกำรอนุมตั ิประมำณกำรกำไรทำงภำษีในอนำคตเพื่อรับรู้รำยกำรสินทรัพย์ภำษี เงินได้
รอกำรตัดบัญชี ข้ ำพเจ้ ำได้ ประเมินประมำณกำรกำไรทำงภำษี ในอนำคตโดยกำรตรวจสอบข้ อมูลที่จำเป็ นและสมมติฐำน
ทำงด้ ำนเศรษฐกิจที่สำคัญที่ใช้ ในกำรจัดทำประมำณกำรดังกล่ำว โดยกำรเปรี ยบเทียบกับแหล่งข้ อมูลทังภำยนอกและภำยใน
้
ของบริ ษัทฯ โดยข้ ำพเจ้ ำได้ ให้ ควำมสำคัญกับข้ อมูลและข้ อสมมติที่มีผลกระทบกับอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ และอัตรำกำไร
ขันต้
้ นโดยตรง นอกจำกนี ้ข้ ำพเจ้ ำได้ เปรี ยบเทียบประมำณกำรกำไรทำงภำษีในอดีตกับกำไรทำงภำษี ที่เกิดขึ ้นจริ งเพื่อประเมิน
กำรใช้ ดลุ ยพินจิ ของฝ่ ำยบริ หำรในกำรประมำณกำรกำไรทำงภำษีดงั กล่ำว ตลอดจนทดสอบกำรคำนวณประมำณกำรกำไรทำง
ภำษี ในอนำคตตำมข้ อมูลและข้ อสมมติดงั กล่ำวข้ ำงต้ น และพิจำรณำผลกระทบของกำรเปลีย่ นแปลงสมมติฐำน
ที่สำคัญต่อประมำณกำรกำไรทำงภำษีในอนำคต โดยเฉพำะอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ ในระยะยำว
การรับรู้รายได้จากการให้บริ การ
บริ ษัทฯประกอบธุรกิจหลักในกำรให้ บริ กำรขนส่งซึง่ รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่มีมลู ค่ำที่เป็ นสำระสำคัญและ
เป็ นเกณฑ์ชี ้วัดหลักในแง่ผลกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจซึง่ ผู้บริ หำรและผู้ใช้ งบกำรเงินให้ ควำมสนใจ เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
ของรำยได้ จะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯโดยตรง ด้ วยเหตุนี ้ข้ ำพเจ้ ำจึงให้ ควำมสำคัญเกี่ยวกับมูลค่ำและงวด
เวลำในกำรรับรู้ รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรตำมนโยบำยกำรบัญชีของบริ ษัทฯ ที่กล่ำวไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 4.1
ข้ ำพเจ้ ำได้ ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทฯที่เกี่ยวข้ องกับวงจรรำยได้ โดยกำรสอบถำมผู้รับผิดชอบ ทำควำม
เข้ ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่บริ ษัทฯออกแบบไว้ นอกจำกนี ้ข้ ำพเจ้ ำได้ สง่ หนังสือยืนยันยอดรำยได้
ไปยังลูกค้ ำรำยหลัก และสุม่ ตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรที่เกิดขึ ้นในระหว่ำงปี และช่วงใกล้ สิ ้นรอบ
ระยะเวลำบัญชี ประกอบกับได้ สอบทำนใบลดหนี ้ที่บริ ษัทฯ ออกให้ แก่ลกู ค้ ำภำยหลังวันสิ ้นรอบระยะเวลำบัญชี และได้ ทำกำร
วิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้ อมูลบัญชีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรแบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ ้นของรำยได้ จำกกำร
ให้ บริ กำร โดยเฉพำะรำยกำรบัญชีที่ทำผ่ำนใบสำคัญทัว่ ไป
ข้ อมูลอื่น
ผู้บริ หำรเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ซึง่ รวมถึงข้ อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึง งบกำรเงินและ
รำยงำนของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนัน)
้
ควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื่นและข้ ำพเจ้ ำไม่ได้ ให้ ข้อสรุปในลักษณะกำรให้ ควำมเชื่อมัน่ ใน
รูปแบบใดๆต่อข้ อมูลอื่นนัน้
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ควำมรับผิดชอบของข้ ำพเจ้ ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้ อมูลอื่นนันมี
้ ควำมขัดแย้ งที่มี
สำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู้ที่ได้ รับจำกกำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำหรื อไม่ หรื อปรำกฏว่ำข้ อมูล อื่นแสดงขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญหรือไม่ หำกในกำรปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว ข้ ำพเจ้ ำสรุปได้ วำ่ ข้ อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สำระสำคัญแล้ ว ข้ ำพเจ้ ำจะต้ องรำยงำนข้ อเท็จจริ งนัน้ ทังนี
้ ้ ข้ ำพเจ้ ำไม่พบว่ำมีเรื่ องดังกล่ำวที่ต้องรำยงำน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผู้บริ หำรมีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี ้โดยถูกต้ องตำมทีค่ วรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผ้ บู ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้ สำมำรถจัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำร
แสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลำด

ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผู้บริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง กำรเปิ ดเผยเรื่ อง
ที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้ เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินกำรต่อเนื่องเว้ นแต่
ผู้บริ หำรมีควำมตังใจที
้ ่จะเลิกบริษัทฯหรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริตหรื อข้ อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบ
บัญชีซงึ่ รวมควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำอยูด่ ้ วย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นกำร

รับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรื อข้ อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อ
คำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำง
เศรษฐกิจของผู้ใช้ งบกำรเงินจำกกำรใช้ งบกำรเงินเหล่ำนี ้
ในกำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ ำพเจ้ ำใช้ ดลุ ยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ
ตลอดกำรตรวจสอบ และข้ ำพเจ้ ำได้ ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี ้
• ระบุและประเมินควำมเสีย่ งที่อำจมีกำรแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำร
ทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสีย่ งเหล่ำนัน้ และได้ หลักฐำน
กำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำ ควำมเสีย่ งที่ไม่พบข้ อมูลที่ขดั ต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสูงกว่ำควำมเสีย่ งที่เกิดจำกข้ อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ต
อำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตังใจละเว้
้
นกำรแสดงข้ อมูล กำรแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรง
ตำมข้ อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้ องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้ เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทฯ
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผ้ บู ริ หำรใช้ และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องที่ผ้ บู ริ หำรจัดทำ
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• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้ เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริ หำร และสรุปจำก
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้ รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้
เกิดข้ อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของบริ ษัทฯในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ ำพเจ้ ำได้ ข้อสรุปว่ำมี
ควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ ำพเจ้ ำจะต้ องให้ ข้อสังเกตไว้ ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ ำพเจ้ ำถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
ที่เกี่ยวข้ องในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ ำพเจ้ ำจะแสดงควำมเห็นที่จะเปลีย่ นแปลงไป
ข้ อสรุปของข้ ำพเจ้ ำขึ ้นอยูก่ บั หลักฐำน กำรสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ ำพเจ้ ำ อย่ำงไรก็
ตำม เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้ บริ ษัทฯต้ องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ ำงและเนื ้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนประเมินว่ำ
งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ ้นโดยถูกต้ องตำมทีค่ วรหรื อไม่

ข้ ำพเจ้ ำได้ สอื่ สำรกับผู้มีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำงๆ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้ วำงแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่องที่มีนยั สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำกข้ ำพเจ้ ำได้ พบ
ในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำ
ข้ ำพเจ้ ำได้ ให้ คำรับรองแก่ผ้ มู ีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ ำพเจ้ ำได้ ปฏิบัติตำมข้ อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้ องกับควำมเป็ น
อิสระและได้ สอื่ สำรกับผู้มีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทงหมด
ั้
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึง่ ข้ ำพเจ้ ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ ำพเจ้ ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ ำใช้ เพือ่ ป้องกันไม่ให้ ข้ำพเจ้ ำขำด
ควำมเป็ นอิสระ

จำกเรื่ องทังหลำยที
้
่สอื่ สำรกับผู้มีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ ำพเจ้ ำได้ พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สดุ ในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ ำพเจ้ ำได้ อธิบำยเรื่ องเหล่ำนี ้ไว้ ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้ น
แต่กฎหมำยหรื อข้ อบังคับห้ ำมไม่ให้ เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ ้น ข้ ำพเจ้ ำพิจำรณำว่ำไม่
ควรสือ่ สำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ ำพเจ้ ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบ
ในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสำธำรณะจะได้ จำกกำรสือ่ สำรดังกล่ำว
ข้ ำพเจ้ ำเป็ นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี ้
กรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874

บริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุงเทพฯ: 26 กุมภำพันธ์ 2561

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) >> 105

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ

2560

2559

35,484,868

44,994,589

44,002,612

35,827,164

698,284

512,519

2,896,555

2,627,712

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

13,596,625

9,965,081

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

96,678,944

93,927,065

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

7

สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีเงิ นได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ยรอรับคืน

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงิ นฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้าประกัน

8

8,948,943

2,898,934

ยานพาหนะสาหรับขนส่ง

9

552,806,705

404,807,657

ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์

10

9,347,838

9,220,586

1,080,277

661,551

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

572,183,763

417,588,728

รวมสิ นทรัพย์

668,862,707

511,515,793

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้
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บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ

2560

2559

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

11

35,770,098

29,866,883

ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงินทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

12

95,448,858

67,617,521

668,899

876,927

131,887,855

98,361,331

12

227,265,442

150,340,270

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

16,839,775

14,001,005

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

13

5,139,498

4,088,879

1,420,500

1,225,000

รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน

250,665,215

169,655,154

รวมหนีส้ ิ น

382,553,070

268,016,485

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถ่ ึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี

หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) >> 107

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ

2560

2559

ส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน

14

หุ ้นสามัญ 618,750,000 หุ ้น
(2559: หุ ้นสามัญ 440,000,000 หุ ้น) มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท

154,687,500

110,000,000

123,749,951

110,000,000

22,493,185

-

107,189,597

107,189,597

6,400,000

5,000,000

26,476,904

21,309,711

รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น

286,309,637

243,499,308

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น

668,862,707

511,515,793

-

-

ทุนออกจาหน่ ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 494,999,804 หุ ้น
(2559: หุ ้นสามัญ 440,000,000 หุ ้น) มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท
เงิ นรับล่วงหน้าค่าหุ ้น

14

ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

15

ยังไม่ได้จดั สรร

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

กรรมการ
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บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ

2560

2559

347,503,472

300,779,680

1,137,676

1,797,015

348,641,148

302,576,695

266,253,364

229,027,837

39,637,150

32,733,919

305,890,514

261,761,756

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

42,750,634

40,814,939

ค่าใช้จา่ ยทางการเงิ น

(13,663,469)

(15,720,125)

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

29,087,165

25,094,814

(2,838,771)

(3,164,005)

26,248,394

21,930,809

-

(2,271,279)

-

454,256

-

(1,817,023)

26,248,394

20,113,786

กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

0.053

0.044

กาไรต่อหุ ้นปรับลด

0.050

0.044

กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงิ นได้

17

กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงิ นได้

17

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

18
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บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่ วย: บาท)
กาไรสะสม
ทุนเรื อนหุ ้นทีอ่ อก
และชาระแล้ว

เงิ นรับล่วงหน้าค่าหุ ้น

ส่วนเกิน

จัดสรรแล้ว -

มูลค่าหุ ้นสามัญ

สารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

110,000,000

-

107,189,597

3,833,130

12,042,795

233,065,522

โอนกาไรสะสมทีย่ งั ไม่จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 15)

-

-

-

1,166,870

(1,166,870)

-

เงิ นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20)

-

-

-

-

(9,680,000)

(9,680,000)

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

21,930,809

21,930,809

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

-

(1,817,023)

(1,817,023)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

-

20,113,786

20,113,786

110,000,000

-

107,189,597

5,000,000

21,309,711

243,499,308

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

110,000,000

-

107,189,597

5,000,000

21,309,711

243,499,308

เงิ นรับล่วงหน้าค่าหุ ้น (หมายเหตุ 14)

-

22,493,185

-

-

-

22,493,185

โอนกาไรสะสมทีย่ งั ไม่จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 15)

-

-

-

1,400,000

(1,400,000)

-

13,749,951

-

-

-

(13,749,951)

-

เงิ นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20)

-

-

-

-

(5,931,250)

(5,931,250)

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

26,248,394

26,248,394

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

-

26,248,394

26,248,394

123,749,951

22,493,185

107,189,597

6,400,000

26,476,904

286,309,637

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

หุ ้นปันผล (หมายเหตุ 20)

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้
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บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่ วย: บาท)
2560

2559

29,087,165

25,094,814

46,822,260

42,460,630

116,227

458,975

ตัดจาหน่ ายกาไรจากการขายและเช่ ากลับยานพาหนะสาหรับขนส่ง

(117,368)

(618,479)

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

1,208,318

403,507

(93,656)

(207,984)

13,663,469

15,720,125

90,686,415

83,311,588

(8,175,448)

(10,975,077)

(185,765)

92,080

(3,132,959)

(1,289,801)

(592,130)

(247,384)

5,368,292

(492,119)

-90,660

414,596

195,500

271,501

84,073,245

71,085,384

เงิ นสดรับจากการขอคืนภาษีเงิ นได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ย

2,627,712

2,608,084

จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(157,699)

(176,400)

รับดอกเบี้ย

93,656

207,984

จ่ายดอกเบี้ย

(13,663,469)

(15,720,125)

(3,395,140)

(2,896,555)

69,578,305

55,108,372

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเป็ นเงิ นสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
ขาดทุนจากการจาหน่ ายและตัดจาหน่ ายยานพาหนะ
สาหรับขนส่งและอุปกรณ์

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงิ นสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน

จ่ายภาษีเงิ นได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ย
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้
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บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่ วย: บาท)
2560

2559

(6,050,009)

(1,418,342)

(303,605)

(888,275)

(15,615,474)

(36,691,708)

650,000

175,000

(21,319,088)

(38,823,325)

เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น

22,493,185

-

จ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิน

(74,334,404)

(59,095,195)

(5,927,719)

(9,670,416)

(57,768,938)

(68,765,611)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุ ทธิ

(9,509,721)

(52,480,564)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

44,994,589

97,475,153

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

35,484,868

44,994,589

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้าประกันเพิ่มขึ้น
จ่ายชาระเจ้าหนี้ คา่ สินทรัพย์
ซื้อยานพาหนะสาหรับขนส่งและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ ายยานพาหนะสาหรับขนส่ง
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

-

-

ข้ อมูล กระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการทีไ่ ม่ใช่ เงินสด
ยานพาหนะสาหรับขนส่งเพิ่มขึ้นจากการทาสัญญาเช่ าการเงิน
รายการซื้อสินทรัพย์ทยี่ งั ไม่ได้จา่ ยชาระ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

179,090,913

68,651,288

834,997

303,605
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บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.

2.

3.

4.

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) เป็ นบริ ษัทมหำชนซึ่งจัดตังและมี
้
ภมู ิลำเนำในประเทศไทย ธุรกิจหลักของ
บริ ษัทฯคือกำรให้ บริ กำรขนส่ง ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริ ษัทฯอยู่ที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง
จังหวัดชลบุรี
เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบกำรเงินนี ้จัดทำขึ ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิ ชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้ อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำม
ในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษัทฯใช้ เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปล
จำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี ้
งบกำรเงินนี ้ได้ จดั ทำขึ ้นโดยใช้ เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้ นแต่จะได้ เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี บัญชีปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริ ษัทฯได้ นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุง (2559รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชีฉบับใหม่ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ซึง่ มีผลบังคับใช้ สำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้ รับ
กำรปรับปรุ งหรื อจัดให้ มีขึ ้นเพื่อให้ มีเนื ้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วน
ใหญ่ เป็ นกำรปรับปรุ งถ้ อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้ แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้ มำตรฐำน กำรนำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ินี ้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษัทฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่ำงปี ปัจจุบนั สภำวิชำชีพบัญชีได้ ประกำศใช้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง (2560 จ ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมี ผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงิ นที่มี รอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้ รับกำรปรับปรุงหรื อ
จัดให้ มีขึ ้นเพื่อให้ มีเนื ้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ ง
และอธิบำยให้ ชดั เจนเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษัทฯเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบ
กำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ

นโยบายการบัญชีท่ สี าคัญ
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

การรับรู้รายได้
รายได้ค่าบริ การ
รำยได้ คำ่ บริ กำรรับรู้เมื่อได้ ให้ บริ กำรแล้ วโดยพิจำรณำถึงขันควำมส
้
ำเร็ จของงำน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสันที
้ ่มีสภำพคล่องสูง ซึง่ ถึง
กำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้ มำและไม่มีข้อจำกัดในกำรเบิกใช้
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนีก้ ำรค้ ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุท ธิ ที่ จะได้ รับ บริ ษั ทฯบันทึกค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ สำหรับ ผลขำดทุน
โดยประมำณที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี ้ไม่ได้ ซึง่ โดยทัว่ ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำร
วิเครำะห์อำยุหนี ้
สินค้ าคงเหลือ
อะไหล่แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่ำสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ และจะถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
ต้ นทุนกำรบริ กำรเมื่อมีกำรเบิกใช้
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์ และค่ าเสื่อมราคา
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสือ่ มรำคำสะสม และค่ำ
เผื่อกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ ำมี)
ค่ำเสื่อมรำคำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดย
วิธีเส้ นตรงตำมอำยุกำรให้ ประโยชน์โดยประมำณดังนี ้
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ง
10 ปี
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ
5, 10 ปี
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สำนักงำน
5 ปี
ยำนพำหนะ
5 ปี
ค่ำเสือ่ มรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับยำนพำหนะสำหรับขนส่งระหว่ำงประกอบและส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำระหว่ำงก่อสร้ ำง
บริ ษั ท ฯตั ด รำยกำรยำนพำหนะส ำหรั บ ขนส่ ง และอุ ป กรณ์ ออกจำกบั ญ ชี เมื่ อ จ ำหน่ ำ ยสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ คำดว่ ำ
จะไม่ได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้ หรื อกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำร

4.6

จำหน่ำยสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษัทฯตัดรำยกำรสินทรัพย์นนออกจำกบั
ั้
ญชี
รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุ ค คลหรื อกิ จ กำรที่ เกี่ ยวข้ องกั น กั บบริ ษั ทฯ หมำยถึ ง บุ ค คลหรื อกิ จกำรที่ มี อ ำนำจควบคุ ม บริ ษั ทฯหรื อ
ถูกบริ ษัทฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม หรื ออยูภ่ ำยใต้ กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษัทฯ
นอกจำกนี ้บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษัทร่วมและบุคคลหรื อกิจกำรที่มีสทิ ธิออกเสียงโดยทำงตรง
หรื อทำงอ้ อมซึ่งทำให้ มีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษัทฯ ผู้บริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษัทฯ ที่มี

4.7

อำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
สัญญาเช่ าระยะยาว
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สัญญำเช่ำยำนพำหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์ที่ควำมเสีย่ งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ ำของส่วนใหญ่ได้ โอนไป
ให้ กบั ผู้เช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้ วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่
เช่ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้ วแต่มลู ค่ำใดจะต่ำ กว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำ
เช่ำหักค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี ้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี ้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนตลอด
อำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้ มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสือ่ มรำคำตลอดอำยุกำรใช้ งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ
สัญญำเช่ำยำนพำหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ ำของส่วนใหญ่ไม่ได้ โอน
ไปให้ กบั ผู้เช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนรับรู้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยในส่วนของ
กำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้ นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
4.8

การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษัทฯจะทำกำรประเมินกำรด้ อยค่ำของยำนพำหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์ ของ
บริ ษัทฯหำกมีข้อบ่งชี ้ว่ำสินทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้ อยค่ำ บริ ษัทฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืน
ของสินทรัพย์มีมลู ค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นนั ้ ทังนี
้ ้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหัก
ต้ นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้ สนิ ทรัพย์แล้ วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ

4.9

บริ ษัทฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้ จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิ น
บริ ษัทฯและพนักงำนได้ ร่วมกันจัดตังกองทุ
้
นสำรองเลี ้ยงชีพ ซึง่ ประกอบด้ วยเงินที่ พนักงำนจ่ำยสมทบและเงินที่บริ ษัทฯ
จ่ำยสมทบให้ เป็ นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพได้ แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ เงินที่บริ ษัทฯจ่ำย
สมทบกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริ ษัทฯมีภำระสำหรับเงิ นชดเชยที่ต้องจ่ำยให้ แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งบริ ษัทฯถือว่ำเงิน
ชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษัทฯคำนวณหนี ้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้ วิธีคิดลด แต่ละหน่วยที่ประมำณ
กำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ ท ำกำรประเมิ น ภำระผู ก พั น ดั ง กล่ ำ วตำมหลัก
คณิตศำสตร์ ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำก
งำนของพนักงำนจะรับรทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

4.10 ประมาณการหนีส้ นิ
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บริ ษัทฯจะบันทึกประมำณกำรหนี ้สินไว้ ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้ เกิดขึ ้นแล้ ว และมี
ควำมเป็ นไปได้ ค่อนข้ ำงแน่นอนว่ำบริ ษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื ้องภำระผูกพันนัน้ และบริ ษัทฯ
สำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนันได้
้ อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.11 ภาษีเงินได้
ภำษี เงินได้ ประกอบด้ วยภำษี เงินได้ ปัจจุบนั และภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษัทฯบันทึกภำษี เงินได้ ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำ ยให้ กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษี ของรัฐ โดยคำนวณจำกกำไร
ทำงภำษี ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษี อำกร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษัทฯบันทึกภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สิน ณ วัน
สิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษี ของสินทรัพย์และหนี ้สินที่เกี่ยวข้ องนัน้ โดยใช้ อตั รำภำษี ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ ้น
รอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษัทฯรับรู้ หนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ต้องเสียภำษี ทกุ รำยกำร แต่รับรู้ สนิ ทรัพย์ภำษี เงิน
ได้ รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้ หกั ภำษี รวมทังผลขำดทุ
้
นทำงภำษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ในจำนวนเท่ำที่มีควำม
เป็ นไปได้ ค่อนข้ ำงแน่ที่บริ ษัทฯจะมีกำไรทำงภำษี ในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้ หกั
ภำษี และผลขำดทุนทำงภำษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ นนั ้
บริ ษัทฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีทกุ สิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำนแ ละจะทำกำร
ปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ ค่อนข้ ำงแน่วำ่ บริ ษัทฯจะไม่มีกำไร ทำงภำษี เพียงพอต่อกำรนำ
สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีทงหมดหรื
ั้
อบำงส่วนมำใช้ ประโยชน์
บริ ษัทฯจะบันทึกภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษี ที่ เกิดขึ ้นเกี่ยวข้ องกับรำยกำรที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.12 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้ รับ จำกกำรขำยสินทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้ องจ่ำยเพื่อโอนหนี ้สินให้ ผ้ อู ื่น
โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื ้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมในตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษัทฯ
ใช้ รำคำเสนอซื ้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้ องกำหนดให้ ต้องวัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้ นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่ มีสภำพคล่องสำหรับ
สินทรัพย์หรื อหนีส้ ินที่ มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื ้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษัทฯจะ
ประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้ เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ ข้อมูลที่
สำมำรถสังเกตได้ ที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์หรื อหนี ้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนันให้
้ มำกที่สดุ
ลำดัับชันของมู
้
ลค่ำยุติธรรมที่ใช้ วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็ น
สำมระดับตำมประเภทของข้ อมูลที่นำมำใช้ ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี ้
ระดับ 1
ใช้ ข้อมูลรำคำเสนอซื ้อขำยของสินทรัพย์หรื อหนี ้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ2
ใช้ ข้อมูลอื่นทีส่ ำมำรถสังเกตได้ ของสินทรัพย์หรื อหนี ้สิน ไม่วำ่ จะเป็ นข้ อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้ อม
ระดับ 3
ใช้ ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึน้

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) >> 116

5.

ทุกวันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษัท ฯจะประเมิน ควำมจำเป็ น ในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชัน้ ของมูลค่ำ
ยุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี ้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ ้นประจำ
การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ สี าคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินิจและกำรประมำณกำร
ในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ ดลุ ยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี ส้ ง่ ผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงใน
งบกำรเงินและต่อข้ อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินผลที่เกิดขึ ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณ
กำรไว้ กำรใช้ ดลุ ยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี ้
สัญญาเช่ า
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรได้ ใช้ ดลุ ย
พินิ จในกำรประเมิน เงื่ อนไขและรำยละเอี ยดของสัญ ญำเพื่ อ พิจ ำรณำว่ำบริ ษั ทฯได้ โอนหรื อรั บโอนควำมเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้ วหรื อไม่
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์ และค่ าเสื่อมราคา
ในกำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้ อง
ทำกำรประมำณอำยุกำรให้ ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้ งำนของยำนพำหนะสำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอำคำร
เช่ำและอุปกรณ์ และต้ องทบทวนอำยุกำรให้ ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงเกิดขึ ้น
นอกจำกนี ้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้ อ งสอบทำนกำรด้ อยค่ำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ และ
อุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำม
บัญชีของสินทรัพย์นนั ้ ในกำรนี ้ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินิจที่เกี่ยวข้ องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้ และค่ำใช้ จ่ำยใน
อนำคต ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นนั ้
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้ หกั ภำษี และขำดทุน ทำงภำษี ที่ไม่ได้ ใช้
เมื่อมีค วำมเป็ นไปได้ ค่อนข้ ำงแน่ว่ำบริ ษั ทฯจะมีกำไรทำงภำษี ในอนำคตเพี ยงพอที่จะใช้ ป ระโยชน์ จำกผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและขำดทุนนัน้ ในกำรนี ้ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้ องประมำณกำรว่ำบริ ษัทฯควรรับรู้ จำนวนสินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอ
กำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษี ที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี ้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึ ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้ องอำศัย
ข้ อสมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนัน้ เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอั ตรำ

6.

กำรเปลีย่ นแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้ น
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษัทฯมีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไข
ทำงกำรค้ ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษัทฯและบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันเหล่ำนัน้ ซึง่ เป็ นไปตำมปกติธุรกิจ
โดยสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) >> 117
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
2560

2559

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

รายการธุ รกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กัน
ต้ นทุนบริ กำรรถร่วม

4.4

9.4

อัตรำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำเบี ้ยประกันภัยจ่ำย

5.2

5.2

อัตรำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำย

1.2

1.1

อัตรำตำมสัญญำ

ค่ำที่ปรึกษำ

0.6

6.0

อัตรำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำคอมมิชชัน่

5.0

-

อัตรำที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงค้ ำงระหว่ำงบริ ษัทฯและบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดังนี ้
(หน่วย: พันบำท)
2560

2559

ค่ าเบีย้ ประกันภัยจ่ ายล่ วงหน้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
3,863

1,957

เจ้ าหนีก้ ารค้ า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 11)
บริ ษัท เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทัวร์ จำกัด (มีผ้ บู ริ หำรร่วมกัน)

865

885

นำยวินยั พุม่ พิศ (ผู้จดั กำรของบริ ษัทฯ)

148

291

นำยอำพล เตชำกูล (น้ องชำยกรรมกำรผู้จดั กำร)

129

48

1,142

1,224

3,397

1,637

50

50

149

130

-

9

230

-

3,826

1,826

บริ ษัท ไทยศรี ประกันภัย จำกัด (มหำชน) (มีกรรมกำรร่วมกัน)

เจ้ าหนีอ้ ่ นื - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 11)
ค่ำเบี ้ยประกันภัยค้ ำงจ่ำย - บริ ษัท ไทยศรี ประกันภัย จำกัด (มหำชน)
(มีกรรมกำรร่วมกัน)
ค่ำที่ปรึกษำค้ ำงจ่ำย - นำยวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ (กรรมกำรของบริ ษัทฯ)
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรค้ ำงจ่ำย - บริ ษัท กรมดิษฐ์ พำร์ ค จำกัด
(มีกรรมกำรร่วมกัน)
ค่ำเบี ้ยประชุมค้ ำงจ่ำย - นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ
(กรรมกำรของบริ ษัทฯ)
ค่ำคอมมิชชัน่ ค้ ำงจ่ำย - ผู้จดั กำรของบริ ษัทฯ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษัทฯมีค่ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้ แก่กรรมกำรและ
ผู้บริ หำร ดังต่อไปนี ้

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) >> 118
(หน่วย: พันบำท)
2560
ผลประโยชน์ระยะสัน้

12,523

10,344

342

200

12,865

10,544

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม
7.

2559

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
ยอดคงเหลือของลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี อ้ ื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 แยกตำมอำยุหนี ้ที่คงค้ ำงนับจำก
วันที่ถึงกำหนดชำระ ได้ ดงั นี ้

(หน่วย: พันบำท)
2560

2559

ลูกหนี ้กำรค้ ำ
อำยุหนี ้คงค้ ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ

41,989

34,397

169

154

20

-

42,178

34,551

1,727

1,271

เงินทดรองจ่ำย

86

4

ลูกหนี ้อื่น

12

1

44,003

35,827

ค้ ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวมลูกหนี ้กำรค้ ำ

รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรค้ ำงรับ

รวมลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
8.
9.

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคา้ ประกัน
ยอดคงเหลือนี ้ คือ เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจำซึง่ บริ ษัทฯได้ นำไปค ้ำประกันหนังสือค ้ำประกันธนำคำร
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
(หน่วย: พันบำท)

ยำนพำหนะ
ยำนพำหนะ

สำหรับขนส่ง

สำหรับขนส่ง

ระหว่ำงประกอบ

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559

449,647

573

450,220

ซื ้อเพิ่ม

100,929

-

100,929

(446)

(173)

(619)

จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) >> 119
(หน่วย: พันบำท)
ยำนพำหนะ
ยำนพำหนะ

สำหรับขนส่ง

สำหรับขนส่ง

ระหว่ำงประกอบ

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

550,130

400

550,530

ซื ้อเพิ่ม

193,751

-

193,751

(5,687)

-

(5,687)

738,194

400

738,594

105,089

-

105,089

40,931

-

40,931

(298)

-

(298)

145,722

-

145,722

ค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับปี

44,990

-

44,990

ค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

(4,925)

-

(4,925)

185,787

-

185,787

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

404,408

400

404,808

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

552,407

400

552,807

จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่ าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับปี
ค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี

ค่ าเสื่อมราคาสาหรับปี
2559 (รวมอยูใ่ นต้ นทุนบริ กำร)

40,931

2560 (รวมอยูใ่ นต้ นทุนบริ กำร)

44,990

ณ วันที่ 31 ธันวำคม บริ ษัทฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะสำหรับขนส่งซึ่งได้ มำตำมสัญญำเช่ำ
10.

ทำงกำรเงิน 2560

โดยมีมลู ค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็ นจำนวนประมำณ 439 ล้ ำนบำท (2559: 324 ล้ ำนบำท)
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์
(หน่วย : พันบำท)

เครื่ องตกแต่ง

ส่วนปรับปรุง

ส่วนปรับปรุง

และเครื่ องใช้

เครื่ องมือ

อำคำรเช่ำ

อำคำรเช่ำ

สำนักงำน

เครื่ องใช้

2559

5,050

3,747

1,415

49

-

10,261

ซื ้อเพิ่ม

650

460

159

1,814

1,635

4,718

ระหว่ำงก่อสร้ ำง ยำนพำหนะ

รวม

ราคาทุน
ณ วั น ที่ 1 ม ก รำค ม

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) >> 120
(หน่วย : พันบำท)
เครื่ องตกแต่ง

ส่วนปรับปรุง

ส่วนปรับปรุง

และเครื่ องใช้

เครื่ องมือ

อำคำรเช่ำ

อำคำรเช่ำ

สำนักงำน

เครื่ องใช้

โอนเข้ ำ (ออก)

1,863

-

-

(1,863)

-

-

ตัดจำหน่ำย

(290)

(49)

-

-

-

(339)

2559

7,273

4,158

1,574

-

1,635

14,640

ซื ้อเพิ่ม

1,096

645

49

-

-

1,790

-

(9)

-

-

-

(9)

8,369

4,794

1,623

-

1,635

16,421

2559

858

2,137

1,031

-

-

4,026

ค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับปี

579

564

143

-

133

1,419

(17)

(9)

-

-

-

(26)

1,420

2,692

1,174

-

133

5,419

744

613

139

-

163

1,659

-

(5)

-

-

-

(5)

2,164

3,300

1,313

-

296

7,073

5,853

1,466

400

-

1,502

9,221

1,339

9,348

ระหว่ำงก่อสร้ ำง ยำนพำหนะ

รวม

ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม

ตัดจำหน่ำย
ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม
2560
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วั น ที่ 1 ม ก รำค ม

ค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับ
ส่วนที่ตดั จำหน่ำย

ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม
2559
ค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับปี
ค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับ
ส่วนที่ตดั จำหน่ำย
ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม
2560
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม

2559
ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม

6,205
1,494
310
2560
ค่ าเสื่อมราคาสาหรับ
ปี
2559 (จำนวน 1.1 ล้ ำนบำท รวมอยูใ่ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นต้ นทุนบริ กำร)
2560 (จำนวน 1.3 ล้ ำนบำท รวมอยูใ่ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นต้ นทุนบริ กำร)

1,419
1,659
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11.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
(หน่วย: พันบำท)
2560
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ

24,833

22,253

1,142

1,224

เจ้ ำหนี ้อื่น

562

1,010

เจ้ ำหนี ้ค่ำสินทรัพย์

835

304

ค่ำใช้ จำ่ ยค้ ำงจ่ำย

4,235

3,041

ค่ำใช้ จำ่ ยค้ ำงจ่ำย - บุคคลและกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 6)

3,826

1,826

337

209

35,770

29,867

เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ - บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 6)

เงินทดรองรับ
รวม
12.

2559

หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าการเงิน
(หน่วย: พันบำท)
2560

2559

หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

351,035

242,404

หัก : ดอกเบี ้ยรอกำรตัดจำหน่ำย

(28,321)

(24,446)

รวม

322,714

217,958

หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี

(95,449)

(67,618)

227,265

150,340

หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่
ปี

บริ ษัทฯได้ ทำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริ ษัทลีสซิ่งหลำยแห่งเพื่อเช่ำยำนพำหนะสำหรับขนส่งเพื่อใช้ ในกำรดำเนินงำนของ
กิจกำรโดยมีกำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 4 - 5 ปี
บริ ษัทฯมีภำระผูกพันที่จะต้ องจ่ำยค่ำเช่ำขันต
้ ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี ้
(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

ผลรวมของจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่ต้องจ่ำยทังสิ
้ ้นตำมสัญญำเช่ำ

109,270

241,765

351,035

ดอกเบี ้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี

(13,821)

(14,500)

(28,321)

95,449

227,265

322,714

มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่ต้องจ่ำยทังสิ
้ ้น
ตำมสัญญำเช่ำ
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(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

ผลรวมของจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่ต้องจ่ำยทังสิ
้ ้นตำมสัญญำเช่ำ

79,672

162,732

242,404

ดอกเบี ้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี

(12,054)

(12,392)

(24,446)

67,618

150,340

217,958

มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่ต้องจ่ำยทังสิ
้ ้น
ตำมสัญญำเช่ำ
13.

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึง่ เป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน แสดงได้ ดงั นี ้
(หน่วย: พันบำท)
2560
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี

2559

4,089

1,590

1,069

350

139

54

ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลีย่ นแปลงข้ อสมมติฐำนทำงกำรเงิน

-

96

ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์

-

2,175

(158)

(176)

5,139

4,089

ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุน:
ต้ นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้ นทุนดอกเบี ้ย
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัย

ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยูใ่ นส่วนของกำไรหรื อขำดทุนแสดงได้ ดงั นี ้
(หน่วย: พันบำท)
2560

2559

ต้ นทุนบริ กำร

844

185

ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริ หำร

364

219

บริ ษัทฯคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน ปี ข้ำงหน้ ำ เป็ นจำนวนประมำณ 10.12 ล้ ำน
บำท (2559: 0.19 ล้ ำนบำท)
ณ วันที่31 ธันวำคม 2560 ระยะเวลำเฉลีย่ ถ่วงน ้ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนของบริ ษัทฯ
ประมำณ 15 ปี (2559: 15 ปี )
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ ดงั นี ้
2560

2559

บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) >> 123

(ร้ อยละต่อปี )

(ร้ อยละต่อปี )

อัตรำคิดลด

3.2

3.2

อัตรำกำรขึ ้นเงินเดือนในอนำคต (ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดกำรจ้ ำงงำน)

4-6

4-6

ผลกระทบของกำรเปลีย่ นแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
เพิ่มขึ ้น 0.5%

ลดลง 0.5%

เพิ่มขึ ้น 0.5%

ลดลง 0.5%

(0.3)

0.3

(0.2)

0.3

อัตรำกำรขึ ้นเงินเดือน
0.3
(0.3)
0.2
ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่3 เมษำยน 2560 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิดงั ต่อไปนี ้

(0.2)

อัตรำคิดลด
14.

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

1) จ่ำยปั นผลจำกกำไรของปี 2559 สำหรับหุ้นสำมัญจำนวน 440 ล้ ำนหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 0.045 บำท
รวมเป็ นเงิน 19.68 ล้ ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
1.1) จ่ำยเป็ นหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจำนวนไม่เกิน 55 ล้ ำนหุ้น อัตรำส่วน 8 หุ้นเดิมต่อ 1หุ้นปั นผล
(กรณีเศษหุ้นจ่ำยเป็ นเงินสด) เป็ นจำนวนเงิน 13.75 ล้ ำนบำท หรืออัตรำหุ้นละ 0.031 บำท
1.(2 จ่ำยเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจำนวนเงินไม่เกิน5.93 ล้ ำนบำท หรืออัตรำหุ้นละ 0.014 บำท ประกอบด้ วย
1.2.1) เงินสดจำนวนเงินไม่เกิน 1.53 ล้ ำนบำท หรื ออัตรำหุ้นละ 0.004 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยภำษี
สำหรับหุ้นปั นผลของผู้ถือหุ้น
1.(2.2 เงินสดเพิม่ เติมจำนวนเงิน4.4 ล้ ำนบำท หรื ออัตรำหุ้นละ 0.01 บำท
2) ให้ ออกและจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสำมัญ เพิ่ มทุนของบริ ษัทฯรุ่ นที่ 1 (ATP-30W1) จำนวนไม่เกิ น
123.75 ล้ ำนหน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมของบริ ษั ทฯ ตำมสัดส่วนกำรถื อหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ ใน
อัตรำส่วน 4 หุ้นสำมัญ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ (กรณี มีเศษหุ้นให้ ปัดลง) กำหนดอัตรำกำรใช้ สิทธิ
เท่ำกับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสำมัญ และรำคำกำรใช้ สิทธิเท่ำกับ 0.85 บำทต่อหุ้นสำมัญ (ยกเว้ น
กรณี ก ำรปรั บ รำคำใช้ สิท ธิ ) โดยมี อ ำยุ 2 ปี นับ จำกวัน ที่ ออกใบสำคัญ แสดงสิท ธิ แ ละก ำหนดกำรใช้ สิท ธิ ต ำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ 4 ครัง้ ได้ แก่ วันที่ 29 ธันวำคม 2560 วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2561 วันที่ 28 ธันวำคม 2561 และ
23 พฤษภำคม 2562
3) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯจำกจำนวนเงิน 110 ล้ ำนบำท (หุ้นสำมัญจำนวน 440 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ
0.25 บำท) เป็ นจำนวนเงิน 154.69 ล้ ำนบำท (หุ้นสำมัญจำนวน 618.75 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บำท)
โดยกำรออกหุ้นสำมัญจำนวน 178.75 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปั นผลจำนวน
ไม่เกิน 55 ล้ ำนหุ้น และรองรับกำรใช้ สทิ ธิแปลงสภำพ ATP-30W1 จำนวนไม่เกิน 123.75 ล้ ำนหุ้น
บริ ษัทฯได้ จดทะเบียนเพิม่ ทุนดังกล่ำวและกำรเพิม่ ทุนที่ชำระแล้ วจำนวนเงิน 13.75 ล้ ำนบำท กับกระทรวงพำณิชย์
แล้ ว เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2560 และ 3 พฤษภำคม 2560 ตำมลำดับ
เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2560 บริ ษัทฯได้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ (ATP30-W1) จำนวน 123.75
ล้ ำนหน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯแล้ ว
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ในเดื อ นธั น วำคม 2560 มี ก ำรใช้ สิ ท ธิ ต ำมใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ จ ำนวน 26.46 ล้ ำนหน่ ว ย โดยจั ด สรรเป็ น
หุ้นสำมัญ ใหม่จำนวน 26.46 ล้ ำนหุ้น ซึ่งบริ ษัทฯได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิ ชย์ ในวันที่ 8 มกรำคม
2561 บริ ษัทฯ บันทึกเงินรับจำกกำรใช้ สทิ ธิดงั กล่ำวจำนวน 22.49 ล้ ำนบำท เป็ น “เงินรับล่วงหน้ ำค่ำหุ้น” ในส่วนของผู้
ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
15.

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560บริ ษัทฯคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ มีกำรใช้ สทิ ธิจำนวน 97.29 ล้ ำนหน่วย
สารองตามกฎหมาย
ภำยใต้ บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทฯต้ องจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี หกั ด้ วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ ำมี)
จนกว่ำทุนสำรองนี ้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไป

16.

จ่ำยเงินปั นผลได้
ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้ จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้ วยรำยกำรค่ำใช้ จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี ้
(หน่วย: พันบำท)

17.

2560

2559

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน

78,136

62,515

ค่ำใช้ จ่ำยรถร่วม

60,692

59,199

ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย

46,829

42,461

ค่ำเบี ้ยประกันภัยและค่ำพรบ.

10,789

10,588

ค่ำน ้ำมัน

69,956

54,594

ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับรถยนต์

20,854

16,015

ภาษีเงินได้
ค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้ สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ ดงั นี ้
(หน่วย: พันบำท)
2560

2559

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ท่ แี สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2,839

3,164

2,839

3,164

จำนวนภำษี เงินได้ ที่เกี่ยวข้ องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560 และ 2559 สรุปได้ ดงั นี ้
(หน่วย: พันบำท)
2560
ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีทเี่ กี่ยวข้ องกับขำดทุนจำกประมำณกำร

2559
-

454
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ตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัย
รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้ มีดงั นี ้
(หน่วย: พันบำท)
2560

2559

29,087

25,095

ร้ อยละ 20

ร้ อยละ 20

5,817

5,019

39

-

44

219

(3,061)

(2,104)

รวม

(3,017)

(1,855)

ค่ำใช้ จำ่ ยภำษี เงินได้ ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

2,839

3,164

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษี เงินได้ นติ ิบคุ คล
อัตรำภำษี เงินได้ นติ ิบคุ คล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษี เงินได้ นติ ิบคุ คลคูณอัตรำภำษี
รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ นิติบคุ คลของปี ก่อน
ผลกระทบทำงภำษี สำหรับ:
ค่ำใช้ จำ่ ยต้ องห้ ำม
ค่ำใช้ จำ่ ยที่มีสทิ ธิหกั ได้ เพิ่ม

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญ ชี และหนีส้ ินภำษี เงิ นได้ รอกำรตัดบัญ ชี ประกอบด้ วยรำยกำร
ดังต่อไปนี ้
(หน่วย: พันบำท)

2560

2559

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลับยำนพำหนะสำหรับขนส่ง

-

23

สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

1,028

818

ผลขำดทุนทำงภำษี

7,268

6,315

8,296

7,156

ค่ำเสือ่ มรำคำสะสม - ยำนพำหนะสำหรับขนส่ง

14,583

8,681

หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

10,553

12,476

รวม

25,136

21,157

หนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

16,840

14,001

รวม
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

18.

กาไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้ วย
จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี โดยได้ ปรับจำนวนหุ้นสำมัญเพื่อสะท้ อนผลกระทบของ
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กำรออกหุ้นปั นผลตำมที่กล่ำวไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 14 และกำไรต่อหุ้นขันพื
้ น้ ฐำนของปี ก่อนได้ ถูก
คำนวณขึ ้นใหม่ โดยถือเสมือนว่ำกำรออกหุ้นปั นผลได้ เกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั เริ่ มต้ นของงวดแรกที่เสนอรำยงำน
กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับ ปี ที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้ วย
ผลรวมของจำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี กบั จำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมัญที่
บริ ษัทฯอำจต้ องออกเพื่อแปลงหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดทังสิ
้ ้นให้ เป็ นหุ้นสำมัญ โดยสมมติว่ำได้ มีกำรแปลงเป็ นหุ้น
สำมัญ ณ วันออกหุ้นสำมัญเทียบเท่ำ
กำไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำนและกำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงกำรคำนวณได้ ดงั นี ้
กำไรสำหรับปี สิ ้นสุด

จำนวนหุ้นสำมัญ

วันที่ 31 ธันวำคม

ถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้ำหนัก

2560

2560

2559

2560

2559

(พันหุ้น)

(พันหุ้น)

(บำท)

(บำท)

0.053

0.044

0.050

0.044

2559

(พันบำท) (พันบำท)

กำไรต่อหุ้น

กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กำไรที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด

26,248

21,931

495,217

495,000

-

-

32,968

-

26,248

21,931

528,185

495,000

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ
ที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (ATP30-W1)
กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กำไรที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯสมมติวำ่

มีกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญจำกใบสำคัญแสดงสิทธิ
19.

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้ อมูลส่วนงำนดำเนิน งำนที่นำเสนอนีส้ อดคล้ องกับ รำยงำนภำยในของบริ ษัท ฯที่ผ้ ูมี อำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ ำนกำร
ด ำเนิ น งำนได้ รับ และสอบทำนอย่ำ งสม่ ำ เสมอเพื่ อ ใช้ ใ นกำรตัด สิน ใจในกำรจัด สรรทรั พ ยำกรให้ กับ ส่ว นงำนและ
ประเมิ น ผลกำรดำเนิ นงำนของส่วนงำน ทัง้ นีผ้ ้ ูมีอ ำนำจตัดสิน ใจสูงสุดด้ ำนกำรด ำเนิ นงำนของบริ ษั ทคื อ กรรมกำร
ผู้จดั กำรของบริ ษัทฯ

บริ ษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนดำเนินงำนที่รำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ ให้ บริ กำรรถรับส่งพนักงำน และบริ ษัทฯดำเนิน

ธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์ เดียว คือ ประเทศไทย บริ ษัทฯประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อ
ขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้ เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนและ
สินทรัพย์รวมในงบกำรเงิน ดังนัน้ รำยได้ กำไรจำกกำรดำเนินงำน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็ นกำร
รำยงำนตำมส่วนงำนดำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์ แล้ ว
ในปี 2560 และ 2559 บริ ษั ทฯ ไม่มีรำยได้ จำกลูกค้ ำรำยใดที่ มีมูลค่ำเท่ำกับหรื อมำกกว่ำร้ อยละ 10 ของรำยได้ ของ
กิจกำร
20.

เงินปั นผล
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อนุมตั ิโดย

เงินปั นผล
เงินปั นผลประจำปี 2558

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่ 4 เมษำยน 2559

รวมเงินปั นผลสำหรับปี 2559
เงินปั นผลประจำปี 2559

เงินปั นผลจ่ำย

เงินปั นผลจ่ำยต่อหุ้น

(ล้ ำนบำท)

(บำท)

9.7
9.7

0.022
0.022

5.9
13.8
19.7

0.014
0.031
0.045

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่ 3 เมษำยน 2560

- เงินสด
- หุ้นปั นผล
รวมเงินปั นผลสำหรับปี 2560

21. ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ที่อาจเกิดขึน้
21.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษัทฯได้ ทำสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่เกี่ยวข้ องกับกำรเช่ำที่ดิน พื ้นที่ในอำคำรและอุปกรณ์ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ
โดยเฉลีย่ 3-10 ปี
บริ ษัทฯ มีจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทังสิ
้ ้นภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำดำเนินงำนดังนี ้
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560

2559

จ่ำยชำระ
ภำยใน ปี 1

2.4

2.6

มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2.9

2.2

21.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้ บริการระยะยาว
บริ ษัทฯได้ ทำสัญญำรับบริ กำรกับบริ ษัทแห่งหนึง่ (“คูส่ ญ
ั ญำ”) ภำยใต้ สญ
ั ญำดังกล่ำวบริษัทคูส่ ญ
ั ญำจะให้ บริ กำรให้
คำปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ บริษัทฯมีภำระจะต้ องจ่ำยค่ำบริ กำรเป็ นจำนวนเงิน 1 ล้ ำนบำท
3.21 หนังสือคา้ ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษัทฯมีหนังสือค ้ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษัทฯเหลืออยู่เป็ นจำนวนเงิน 9.6
ล้ ำนบำท (2559: 3.7 ล้ ำนบำท) ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริ ษัทฯ
22. เครื่องมือทางการเงิน
22.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของบริ ษัทฯตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 “กำรแสดงรำยกำรและกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน ” ประกอบด้ วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้
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อื่น เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ้ำประกัน เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น และหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน บริ ษัทฯมีควำม
เสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริ หำรควำมเสีย่ งดังนี ้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษัทฯมีควำมเสีย่ งด้ ำนกำรให้ สนิ เชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี ้กำรค้ ำ ฝ่ ำยบริ หำรควบคุมควำมเสีย่ งนี ้ โดยกำรกำหนดให้ มี
นโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม ดังนันบริ
้ ษัทฯจึงไม่คำดว่ำจะได้ รับควำมเสียหำยที่เป็ นสำระสำคัญ
จำกกำรให้ สิ น เชื่ อ นอกจำกนี ้ กำรให้ สิ น เชื่ อ ของบริ ษั ท ฯไม่ มี กำรกระจุก ตัว เนื่ อ งจำกบริ ษั ท ฯมี ฐ ำนของลูก ค้ ำ ที่
หลำกหลำยและมีอยู่จำนวนมำกรำย จำนวนเงินสูงสุดที่บริ ษัทฯอำจต้ องสูญเสียจำกกำรให้ สินเชื่อคื อมูลค่ำตำมบัญชี
ของลูกหนี ้กำรค้ ำที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี ้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน และหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

สินทรัพย์และหนี ้สินทำงกำรเงิน ส่วนใหญ่ไม่มีดอกเบี ้ยหรื อมีอตั รำดอกเบี ้ยคงที่ ซึ่งใกล้ เคียงกับอัตรำดอกเบี ้ยตลำดใน
ปั จจุบนั
สินทรัพย์และหนี ้สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี ้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี ้สินทำงกำร
เงินที่มีอตั รำดอกเบี ้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนด หรื อ วันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี ย้ ใหม่ (หำกวันที่มีกำร
กำหนดอัตรำดอกเบี ้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
อัตรำดอกเบี ้ยคงที่
ภำยใน

อัตรำดอกเบี ้ย

มำกกว่ำ 1

ปรับขึ ้นลง

ไม่มี

ตำมรำคำ
ปี 1

ถึง 5 ปี

ตลำด

อัตรำดอกเบี ้ย

รวม

อัตรำดอกเบี ้ย
(ร้ อยละต่อปี )

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

-

-

28.0

7.5

35.5

0.37

ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น

-

-

-

44.0

44.0

-

-

-

8.9

-

8.9

0.38 - 0.8

-

-

-

35.8

35.8

-

95.4

227.3

-

-

322.7

3.7 - 8.9

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ้ำ
ประกัน

หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

(ร้ อยละต่อปี )
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

-

-

32.0

13.0

45

0.37

ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น

-

-

-

38.5

8.35

-
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(หน่วย: ล้ ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
อัตรำดอกเบี ้ยคงที่
ภำยใน

อัตรำดอกเบี ้ย

มำกกว่ำ 1

ปรับขึ ้นลง

ไม่มี

ตำมรำคำ
ปี 1

ถึง 5 ปี

ตลำด

อัตรำดอกเบี ้ย

รวม

อัตรำดอกเบี ้ย

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ้ำ
ประกัน

-

-

9.2

-

9.2

0.8

-

-

-

9.29

9.29

-

6.67

3.150

-

-

217.9

4.3 - 8.9

หนีส้ ินทางการเงิน

เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

22.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ ของบริ ษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั น้ หรื อมีอตั รำดอกเบี ้ยใกล้ เคียงกับอัตรำ
ดอกเบี ้ยในตลำด บริ ษัทฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินใกล้ เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบ
23.

แสดงฐำนะกำรเงิน
การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษัทฯ คือกำรจัดให้ มีซงึ่ โครงสร้ ำงทุนที่เหมำะสม เพื่อสนับสนุนกำร

ด ำเนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ฯและเสริ ม สร้ ำงมูลค่ำ กำรถื อ หุ้น ให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2560 บริ ษั ท ฯมี
24.

อัตรำส่วนหนี ้สินต่อทุนเท่ำกับ 1.34:1 (2559: 1.10:1)
เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิให้ นำเสนอเรื่ องที่สำคัญต่อที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดงั ต่อไปนี ้
1) อนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2560 ในอัตรำหุ้นละ 0.03 บำท รวมเป็ นเงินประมำณ 15.64
ล้ ำนบำท
2) อนุมตั ิจดั สรรกำไรจำนวน 1.4 ล้ ำนบำท เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยของบริ ษัทฯ

25.

การอนุมัติงบการเงิน
งบกำรเงินนี ้ได้ รับกำรอนุมตั ิให้ ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2561
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