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วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และ กลยทุธใ์นการด าเนินงาน 

 
 

วิสัยทศัน์ (Vision) 
 

เรำจะเป็นผู้น ำในกำรให้บริกำรรับสง่พนกังำนแก่โรงงำนอตุสำหกรรมตำ่งๆ 

โดยมุง่มัน่ พฒันำกำรบริกำรเพ่ือให้เกิดควำมพงึพอใจแก่ผู้ใช้บริกำรและ 

สร้ำงมำตรฐำนกำรให้บริกำรจนเป็นท่ียอมรับในระดบัสำกล 

 

 
 

พันธกจิ (Mission) 
 

• รักษำฐำนธุรกิจให้เข้มแข็ง เสริมสร้ำงกำรเติบโต และขยำยฐำนธุรกิจอยำ่งตอ่เน่ือง สู่ควำมยัง่ยืน 

• ปรับใช้เทคโนโลยีในกำรให้บริกำรและควบคมุกำรเดนิรถเพ่ือควำมปลอดภยั และตอบสนองควำมพงึพอใจ

ของผู้ใช้บริกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 

• พฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพของบคุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทกัษะในกำรฏิบตังิำนอยำ่งมี

ประสิทธิภำพ 
 

 
 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน (Strategy) 

• รักษำฐำนลกูค้ำเดมิและควบคูไ่ปกบักำรสร้ำงฐำนลกูค้ำใหม ่ด้วยบริกำรท่ีมีคณุภำพ 

• พฒันำระบบปฏิบตัิกำรและมำตรฐำนกำรให้บริกำรรับสง่พนกังำนท่ีมีคณุภำพ 

• พฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพของบคุลำกรฝ่ำยปฏิบตักิำร และผู้ขบัข่ีให้ได้มำตรฐำน 

• ให้ควำมส ำคญัและเสริมสร้ำงควำมพงึพอใจแก่ผู้ใช้บริกำร 



สารบญั 
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ขอ้มลูทัว่ไป  

 

 

ช่ือบริษัทภำษำไทย บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 

ช่ือบริษัทภำษำองักฤษ ATP30 Public Company Limited 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ ATP30 

ทนุจดทะเบียน 154,678,500 บำท 

ทนุท่ีออกและช ำระแล้ว 130,365,593.75 บำท 

มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หุ้น 0.25 บำท 

กำรประกอบธุรกิจ ให้บริกำรรถโดยสำรไมป่ระจ ำทำงเพื่อขนสง่พนกังำนของโรงงำน

อตุสำหกรรมตำ่งๆ ทัง้ในและนอกเขตอตุสำหกรรม 

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ เลขที่ 700/199 หมูท่ี่ 1 ต ำบลบ้ำนเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบรีุ 

20160 

โทรศพัท์และโทรสำร 0-3846-8788  

ที่ตัง้สำขำระยอง เลขที่ 13/3 ซอยมำบชลดู 4 ถนนมำบชลดู-แหลมสน ต ำบลห้วยโป่ง  

อ ำเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 

โทรศพัท์ 0-3868-3151 

 โทรสำร 0-3833-7667 

ที่ตัง้ส ำนกังำนบำงพระ เลขที่ 102/48 หมูท่ี่ 9  ต ำบลบำงพระ อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบรีุ 

20210 

โทรศพัท์และโทรสำร 0-3831-3054 

เลขทะเบียนนิติบคุคล 0107558000105 

เว็บไซต์ www.atp30.com 

เลขำนกุำรบริษัท / 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

นำงสกุำนดำ พทุธรักษำ 

โทรศพัท์ 06-3903-0049 

E-Mail: sukarnda.p@atp30.com 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ นำงสำวโชตกิำ วีระศิลป์ 

 โทรศพัท์ 0-3846-8789, 09-1774-4432 

 E-Mail: chotiga@atp30.com 

นำยทะเบยีนหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์ฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ผู้สอบบญัชี บริษัท ส ำนกังำน อี วำย จ ำกดั 
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ขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญั 

 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 (งบกำรเงินประจ ำปี) 

 

  2560 2559 2558 

ฐานะทางการเงนิ     

สนิทรัพย์รวม พนับำท 668,863 511,516 487,317 

หนีส้นิรวม พนับำท 382,553 268,016 254,252 

สว่นของผู้ ถือหุ้น พนับำท 286,310 243,499 233,066 

ผลการด าเนินงาน     

รำยได้จำกกำรให้บริกำร พนับำท 347,503 300,780 264,269 

ต้นทนุบริกำร พนับำท 266,253 229,028 205,177 

ก ำไรขัน้ต้น พนับำท 81,250 71,752 59,092 

อัตราส่วนทางการเงนิ     

อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 9.91 9.20 7.76 

อตัรำก ำไรขัน้ต้น ร้อยละ 23.38 23.86 22.36 

อตัรำก ำไรสทุธิ ร้อยละ 7.53 7.25 4.44 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 0.73 0.95 1.64 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทำ่ 1.34 1.10 1.09 

ข้อมูลหุ้นสามัญ     

มลูคำ่ตำมบญัชีตอ่หุ้น บำท 0.25 0.25 0.25 

รำคำตลำด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม บำท 0.95 1.78 1.71 

เงินปันผลจ่ำยตอ่หุ้น บำท 0.030 0.045 0.022 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล /1 ร้อยละ 62.96 94.79 89.92 

ก ำไรสทุธิตอ่หุ้น บำท 0.053 0.044 0.040 
 

  

  

หมำยเหต ุ: /1 ก ำไรสทุธิหลงัหกัส ำรองตำมกฏหมำย หำรด้วยรำยได้รวม 
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สารจากประธานกรรมการ 

 

 

 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก
ฐานลกูค้าเดิมด้วยการตอ่สญัญาบริการทกุราย (ร้อยละ 
100) และมีการขยายการลงทนุในธุรกิจจากการขยาย
ฐานลกูค้า และเพิ่มความสามารถในการให้บริการ ซึง่ถือ
เป็นการขบัเคลือ่นในการพฒันาการให้บริการขนสง่
บคุลากร โดยการน าระบบการจดัการความปลอดภยัทาง
ถนน (ISO 39001: Road Traffic Safety Management 
System: RTSMS) มาปรับใช้กบัโครงสร้างการปฏิบตัิที่ดี
ที่เป็นสากลส าหรับการก าหนดและการจดัการด้านความ
เสีย่งความปลอดภยัทางถนน เพือ่ตอบสนองความ
ต้องการท่ีเพิ่มขึน้ อกีทัง้การพฒันาให้มีระบบการบริหาร
จดัการองค์กรที่มีประสทิธิภาพชว่ยในการลดต้นทนุ เพิ่ม
ผลก าไร และเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัได้ในระยะ-
ยาว  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ในนามของคณะกรรมการ บริษัท เอทีพี 30 

จ ากดั (มหาชน) ขอขอบคณุผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ สถาบนั-
การเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ ลกูค้าและผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 
ที่ให้ความไว้วางใจ เช่ือมัน่ และสนบัสนนุการด าเนนิงาน
ของบริษัทเสมอมา บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจอยา่งมือ
อาชีพ ปรับปรุงและพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง โดยเน้นการ
ให้บริการท่ีให้ความส าคญัเร่ืองความปลอดภยั ความ
นา่เช่ือถือ และความสะดวกสบาย เพื่อความพงึพอใจของ
ลกูค้า รวมถึงการใสใ่จตอ่ผู้ใช้ถนนและสิง่แวดล้อม 

เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์สงูสดุให้กบัผู้มีสว่น
ได้เสยี บริษัทจะด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบตอ่
สงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อม ยดึมัน่หลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี เพื่อผลกัดนัให้บริษัทฯ เติบโตภายใต้
หลกัเกณฑ์ธรรมภิบาลทีด่ีและแนวทางการเติบโตธุรกิจ
อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
 
 
 
 
 

(นายชาติชาย พานชิชีวะ) 
ประธานคณะกรรมการ 

บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

ต่อรายงานทางการเงิน 

 

 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบ
การเงินของบริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) ซึ่งได้จดัท า 
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณา
นโยบายการบัญชีที่ เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง -
สม ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัรอบคอบ และ
การรายงานท่ีสมเหตผุลในการจดัท างบการเงิน รวมทัง้ให้
มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอ และโปร่งใสใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินตามรายงานของผู้ สอบ
บญัชีเพื่อประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป  

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการก ากบัดแูล
กิจการที่ดีและด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความ
เสีย่งและการควบคมุภายใน เพื่อให้เกิดความมัน่ใจได้ว่า
มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
ทันเวลา และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ 
ตลอดจนปอ้งกนัมิให้เกิดการทจุริต หรือการด าเนินการใน
รายการท่ีผิดปกติอยา่งมีนยัส าคญั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท าหน้าที่
ก ากับดูแล สอบทาน ความน่าเช่ือถือและความถูกต้อง
ของรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ก ากับดูแลท าการประเมิน
ระบบการควบคมุภายใน การบริหารความเสีย่ง และการ
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพโดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนีไ้ด้ปรากฎใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ าปีนีแ้ล้ว  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท 
สามารถให้ความเช่ือมัน่ได้วา่ งบการเงินของบริษัท เอทีพี 
30 จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 
2560 นัน้ แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาต ตามเกณฑ์ในการแสดงความเห็นที่ใน
รายงานประจ าปีนีแ้ล้ว 

 
 
 
 

(นายชาติชาย พานชิชีวะ) 
ประธานคณะกรรมการ 

บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 

 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เอทีพี 30 
จ ากดั (มหาชน) ได้รับการแต่งตัง้ตามมติของคณะกรรม 
การของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีการด าเนินงานที่โปร่งใสมี
มาตรฐาน มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีการบริหารจดัการ
ความเสี่ยง มีระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล รวมทัง้มีการจัดท าและเปิดเผยรายงาน
ทางการเงินท่ีถกูต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานและ
ข้อก าหนดที่ เ ก่ี ย ว ข้อง คณ ะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น คือ  

นางสวุรรณี ค ามัน่  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
นายก าชยั บญุจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ 
ดร.สพุจน์ เธียรวฒุิ กรรมการตรวจสอบ  

โดยทัง้ 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระทัง้หมด และมีคุณ 
สมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะ 
กรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิบตัิหน้าที่และพิจารณาในเร่ืองส าคญัต่างๆ โดยสรุป 
ดงันี ้ 
1. พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบ
การเงินประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบ
การเงินของบริษัทรายไตรมาส และงบการเงิน ประจ าปี 
2560 ของบริษัท ซึง่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีแล้ว โดยได้เชิญผู้สอบบญัชีร่วมประชมุทกุ 
 

 
 
 
 
 
 
ครัง้ที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจ าปีเพื่อให้มัน่ใจได้วา่ การจดัท างบการเงินมี
การเปิดเผยข้อมลูที่เพียงพอ ทนัต่อเวลา การปฏิบตัิตาม
มาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ก่อนเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา่ ในปี 2560  
บริษัทได้จดัท ารายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง เพียงพอ
ตามที่ควรในสาระส าคญั และเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป  
2. สอบทานความเหมาะสมของรายการที่เก่ียวโยงกัน 
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เก่ียวโยง
กนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูของรายการดงักลา่วตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีกระบวน 
การพิจารณาที่โปร่งใสเป็นธรรม และมีการเปิดเผยข้อมลู
อย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า 
รายการดงักล่าวเป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของ
บริษัท มีความสมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูล
อยา่งเพียงพอ ถกูต้องและครบถ้วนแล้ว  
3. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานการควบคุมภายในตรวจสอบภายใน จาก
รายงานการตรวจสอบภายใน ของผู้ตรวจสอบภายในทกุ
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ไตรมาส ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่ส าคัญของบริษัทฯ 
ตลอดจนติดตาม และให้ค าแนะน าตา่งๆ กบัผู้ตรวจสอบ- 
ภายใน เพื่อให้มัน่ใจวา่ฝ่ายจดัการได้มีการแก้ไขปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายใน และกิจกรรม 
การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า 
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในโดยรวมที่ เพี ยงพอ และเหมาะสม  ไม่พบ
ข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทอยา่งมีนยัส าคญั  
4. การปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อก าหนด กฎระเบยีบ
ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามหลกัของกฎหมาย 
และแนวทางปฏิบตัิที่ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอืน่ๆ ที่เก่ียวข้องได้
ก าหนดไว้อยา่งเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทฯ มีการด าเนินงาน
ที่ถกูต้องและโปร่งใส สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกั
ลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  
5. การพิจารณาแต่งตั ง้ผู้ สอบบัญ ชีประจ าปี  2560 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก เสนอ
แต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัท 

ประจ าปี 2560 ตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ 
ความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน คณุภาพ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และผู้ สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีมติ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอขออนมุตัิตอ่ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยได้แต่งตัง้ บริษัท ส านักงาน อี วาย 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ดงันี ้ 

1. คุณศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ  

2. คณุชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือ 

3. คณุกรองแก้ว ลมิป์กิตติกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขที่ 5874  
 
 

(นางสวุรรณี ค ามัน่) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 

 

 
 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความ    
ส าคัญ ของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ธุรกิจ
ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดนโยบายด้านการ
บริหารความเสี่ยง การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท รวมทัง้การ
ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง และการ
ติดตามผลอย่างสม ่าเสมอ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ ยง  ได้ปฏิบัติห น้าที่ ตามที่ ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2560 มีการประชุมการ
บริหารความเสีย่งพิจารณาเร่ืองที่ส าคญัสรุปได้ดงันี ้ 
1. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี คณะกรรม 
การบริหารความเสี่ยงได้ท าการประเมินความเสี่ยงและ
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยง พร้อมทัง้ก าหนด
ผลกระทบที่เกิดขึน้และก าหนดวิธีจดัการความเสี่ยงนัน้ๆ 
ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึน้  

 
 
 
 
 

2. ติดตามและทบทวนการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้นโยบายและกรอบการ
บริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทมี
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องท า
การติดตามและสอบทานการจดัการความเสีย่งด้านตา่งๆ 
ของบริษัทเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามที่ตัง้ไว้  

จากการด าเนินงานดงักล่าวข้างต้น คณะกรรม 
การบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่าการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทมีความต่อเนื่องและด าเนิน -ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลกัและแนวทางปฏิบตัิใน
การก ากับดูแลกิจการที่ดี  รวมถึงมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกบัธุรกิจ การปฏิบตัิตาม
กฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบัการด าเนิน
ธุรกิจ อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 
 
 
 

(ดร.สพุจน์ เธียรวฒุ)ิ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
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โครงสรา้งองคก์ร 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการจดัการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 4 ชดุ ได้แก ่คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารทัง้หมด 9 ทา่น 
และมีบคุลากรของบริษัทรวมทัง้สิน้ 282 ทา่น 

ผู้จัดการ

ฝ่าย
ปฏิบัติการ 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
(ฝ่ายปฎิบัตกิาร) 

 

คณะกรรมการบริหาร 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง 

ผู้จัดการ

ฝ่ายซ่อม
บ ารุง 

ผู้จัดการ

ฝ่ายความ

ปลอดภยั 

ผู้จัดการ

ฝ่าย

ประกัน

คุณภาพ 

ผู้จัดการ

ฝ่ายบุคคล

และ

ธุรการ 

ผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชี 
ผู้จัดการ

ฝ่าย

การเงนิ

และ

ควบคุม 

ผู้จัดการ

ฝ่าย

การตลาด 
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เป้าหมายในการด าเนินธรุกิจ 

 
บริษัทฯ มีกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยได้แก่ ผู้ประกอบกำรในภำคกำรผลิตที่มีที่ตัง้โรงงำนอยู่ในเขตนิคมอตุสำหกรรม หรือ

นอกเขตนิคมอตุสำหกรรมในพืน้ท่ีภำคตะวนัออกครอบคลมุพืน้ท่ี 4 จงัหวดัได้แก่ จงัหวดัชลบรีุ จงัหวดัระยอง จงัหวดัปรำจีนบรีุ 
และจงัหวดัฉะเชิงเทรำ  ตลอดระยะเวลำที่ผำ่นมำบริษัทได้ท ำกำรปรับปรุงและพฒันำคณุภำพกำรท ำงำนอยำ่งตอ่เนื่อง โดยยึด
หลกัควำมพงึพอใจของลกูค้ำเป็นส ำคญั และยดึมัน่กบันโยบำยในกำรให้บริกำรดงันี ้ 

• หลกัควำมปลอดภยั (Safety) 

• หลกัภำพลกัษณ์และควำมนำ่เช่ือถือ (Reliability) 

• หลกัควำมสะดวกสบำย (Comfort) 
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญในช่วงที่ผ่านมา 
 

บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) เดิมใช้ช่ือ บริษัท อมตะทรำนสปอร์ต 30 จ ำกดั ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 20 ตลุำคม 2548 โดย 
นำยปิยะ เตชำกลู ร่วมกบันำยวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ และนำยชำติชำย พำนิชชีวะ เพื่อด ำเนินธุรกิจให้บริกำรขนสง่พนกังำนระหว่ำง
เขตชมุชนท่ีพกัอำศยัไปยงัสถำนประกอบกำรในเขตนิคมอตุสำหกรรม อำทิ 

• นิคมอตุสำหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ 

• นิคมอตุสำหกรรมอมตะซิตี ้จงัหวดัระยอง   
และขยำยไปยังสถำนประกอบกำรภำยนอกนิคมอุตสำหกรรม โดยเฉพำะในเขตภำคตะวันออกซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มีโรงงำน
อตุสำหกรรมและสถำนประกอบกำรตัง้อยูเ่ป็นจ ำนวนมำก ตอ่มำบริษัทฯ มีกำรเติบโตและขยำยธุรกิจอยำ่งตอ่เนื่อง และเข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (m.a.i.) เมื่อวนัท่ี 27 สงิหำคม 2558  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯ มีรถโดยสำรให้บริกำร 5 ประเภท ได้แก่ รถบสั รถมินิบสัและรถไมโครบสั  
รถตู้วีไอพ ีรถตู้  และรถวีไอพ ีจ ำนวนรวม 238 คนั  

 
 

  



บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  >>  13 

 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 
บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารขนสง่บคุลากร ระหวา่งแหลง่ที่พกัอาศยัในเขต

ชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวั นออก (Eastern 
Seaboard) ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจ าทางจากกรมขนส่งทางบก โดยมีรถโดยสาร
ให้บริการ 5 ประเภท  

 จ านวนที่นัง่ 

• รถบสั มากกวา่ 40 

• รถมินิบสั / รถไมโครบสั ไมเ่กิน 30 / ไมเ่กิน 21 

• รถตู้วี ไอ พี 10 

• รถตู้ 13 

• รถวี ไอ พี ไมเ่กิน 7 ที่นัง่ 

โดยแบง่รูปแบบการบริการเป็น  2 รูปแบบ 
 การให้บริการโดยรถโดยสารของบริษัท ซึง่ประมาณร้อยละ 78.15 เป็นรถบสั สว่นท่ีเหลอืเป็นรถมินิบสัและรถตู้ 
 การให้บริการโดยรถร่วมบริการ ซึง่กวา่ร้อยละ 88.89 เป็นรถตู้  สว่นท่ีเหลอืเป็นรถบสั  

อีกทัง้บริษัทฯ ยงัน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการเดินรถ ท าให้สามารถควบคุมต้นทุน, เส้นทาง - เวลาการเดินรถ 
และคณุภาพการขบัของพนกังานขบัรถ ท าให้ประสทิธิภาพในการบริหารและการจดัการเดินรถเพิ่มขึน้ ซึง่ตลอดระยะเวลาที่ผา่น
มา บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัแก่การพฒันาคณุภาพของบคุลากร โดยเฉพาะพนกังานขบัรถ ซึง่ทางบริษัทเรียกว่า “นกัขบั” การ
ก าหนดกระบวนการคัดเลือกนักขบั การจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการขับขี่  และสร้างจิตส านึกในการ
ให้บริการ รวมถึงการปลกูฝังความใสใ่จตอ่สวสัดิภาพในชีวิตและทรัพย์สนิของผู้โดยสารและผู้ ร่วมเดินทางบนถนน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  >>  14 

 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 

บริษัทฯ ได้รับใบอนญุาตประกอบการรถโดยสารขนสง่ไมป่ระจ าทางโดยกรมขนสง่ทางบก ปัจจุบนับริษัทฯ แบ่งรูปแบบ
รถที่ให้บริการรับสง่เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

  
1. รถโดยสารของบริษัทฯ :  

รถโดยสารของบริษัทฯ ทกุคนัได้ขึน้ทะเบียนเป็นรถที่ได้รับอนญุาตรับ-สง่บคุคลถกูต้องตามกฎหมาย (ป้ายทะเบียนสี
เหลืองตัวหนังสือด า) ซึ่งบริษัทร่วมกับผู้ผลิตและจ าหน่ายรถชัน้น า อาทิ ฮีโน่  สแกนเนีย และเมอร์เซเดส-เบนซ์ เพื่อ
ออกแบบโครงสร้างรถโดยสารให้มีความปลอดภยัและสะดวกสบายตอ่ผู้ โดยสาร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 รถโดยสาร
ของบริษัทฯ มีจ านวนทัง้สิน้ 238 คนั แบ่งเป็นรถบสัโดยสารจ านวน 186 คนั รถมินิบสัโดยสารและรถไมโครบสัจ านวน 
11 คนั รถตู้วีไอพีจ านวน 7 คนั รถตู้โดยสารจ านวน 33 คนั และรถวีไอพี 1 คนั 

      
2.  รถโดยสารร่วมบริการ: 

บริษัทฯ มีรถร่วมบริการท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทฯ  ซึง่บริษัทฯ คดัเลอืกจากผู้ให้บริการรถร่วมที่มีคณุภาพ
ตามมาตรฐานตามที่บริษัทฯ ก าหนด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มีรถร่วมบริการที่ให้บริการรวมทัง้สิน้ 90 คนั แบ่งเป็น
รถตู้ ร่วมบริการ 80 คนั และรถบสัร่วมบริการ 10 คนั (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ปริมาณรถร่วมบริการอาจมีการเปลีย่นแปลง
โดยขึน้อยูก่บัความต้องการใช้งาน) โดยตัง้แตว่นัที่ 1 สงิหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการใช้ผู้ ร่วมบริการท่ีจะ
ให้บริการ จะต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก  ในการเป็นผู้ ได้รับอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบการรถโดยสารขนสง่ไมป่ระจ าทางเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

  



บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  >>  15 

 

พฒันาการท่ีส าคญั 

 

ปี รายละเอียด 

2548  เดือนตุลาคม จดทะเบียนก่อตัง้บริษัท โดยใช้ช่ือบริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จ ากัด (ATP30) ด้วย
ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท โดยมีส านักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านเก่า 
อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี และได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลา 5 ปี จากกรมการขนสง่ทางบกให้
สามารถประกอบการขนสง่ไมป่ระจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนสง่ผู้ โดยสาร 

 บริษัทฯ เร่ิมให้บริการรถรับส่งบุคลากรจากแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนมายังโรงงานสถาน
ประกอบการ ซึ่งในช่วงแรกให้บริการลกูค้าที่ตัง้อยู่ในเขตนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จังหวดัชลบุรี 
และนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้จงัหวดัระยอง 

 บริษัทฯ เร่ิมด าเนินการให้บริการโดยใช้รถบสัจ านวน 1 คนัและรถตู้จ านวน 2 คนั เพื่อให้บริการรับสง่
บคุลากรแก่โรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ 

 เดือนพฤศจิกายน บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 40,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และเรียกช าระเต็มจ านวน เพื่อ
น าเงินมาลงทนุขยายการให้บริการและเป็นเงินทนุหมนุวียนในกิจการ 

2549  เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 50,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และเรียกช าระเต็มจ านวน เพื่อ
น าเงินมาลงทนุขยายการให้บริการและเป็นเงินทนุหมนุวียนในกิจการ 

 บริษัทฯ เร่ิมจดัหารถบสัที่ใช้แชสซีและเคร่ืองยนต์ใหมจ่ากผู้ผลิตโดยตรงเพื่อให้บริการพร้อมกนักบัรถ
บสัที่ใช้แชสซีและอะไหลใ่ช้แล้วมาประกอบเป็นแชสซีและเคร่ืองยนต์ที่สมบรูณ์ โดยเร่ิมใช้รถบสัที่ใช้
แชสซีและเคร่ืองยนต์ใหม ่ได้แก่ ฮีโน ่รุ่น RK เพื่อให้บริการรับสง่บคุลากรแก่โรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ 

2550  บริษัทฯ ได้ขยายพืน้ที่ให้บริการไปยงัโรงงานสถานประกอบการนอกเขตนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
และอมตะซิตี ้โดยมุง่เน้นนิคมอตุสาหกรรมและโรงงานท่ีอยูใ่นเขตภาคตะวนัออก 

2551  บริษัทฯ มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง และขยายพืน้ที่ให้บริการไปยงัเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตา
พดุ จงัหวดัระยอง 

 เดือนสิงหาคม บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 100,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และเรียกช าระเต็มจ านวน เพื่อ
น าเงินมาลงทนุขยายการให้บริการและเป็นเงินทนุหมนุวียนในกิจการ 

2552  บริษัทฯ เร่ิมจดัหารถบสัสแกนเนีย จากประเทศสวีเดน มาให้บริการแก่ลกูค้า โดยเร่ิมจากรถบสัสแกน
เนีย รุ่น K310 และ K250 ตามล าดบั 

2553  บริษัทฯ ได้น าเทคโนโลยีการควบคมุการเดินรถด้วยระบบดาวเทียม GPS มาติดตัง้ในรถของบริษัทฯ 
ทกุคนั โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการสามารถท าการตรวจสอบสถานะของรถได้ตลอด 24 
ชั่วโมง แบบ Real Time และสามารถท าการบันทึกสถานะของรถตามที่ก าหนด เพื่อตรวจสอบ
ย้อนกลบั (Log sheet) โดยควบคุมให้รถทุกคันพร้อมให้บริการก่อนเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาทีและ
ควบคุมความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยบริษัทฯ จะน าส่งรายงานสรุปข้อมูลการรับสง่ให้
ลกูค้าทราบทกุวนั (Daily Report) 
 



บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  >>  16 

 

ปี รายละเอียด 

2554  เดือนมกราคม บริษัทฯ ได้รับการต่ออายใุบอนญุาตประกอบการขนสง่ไมป่ระจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนสง่ผู้ โดยสาร ซึง่ออกโดยกรมการขนสง่ทางบก ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 เดือนธันวาคม บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 200,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และเรียกช าระ 10.00 ล้านบาท 
ท าให้มีทนุจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 30.00 ล้านบาท 

 บริษัทฯ เร่ิมด าเนินโครงการ “12 ยิม้ รักษารถดี ขบัขี่ปลอดภยั” เพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นพนักงาน
ขบัรถให้เป็นนกัขบัที่มีคุณภาพ ห่วงใยความปลอดภัยและสวสัดิภาพของผู้ โดยสาร โดยมอบโบนัส
พิเศษให้พนกังานขบัรถที่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ 

2555  ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/ 2555 เมื่อวนัที่ 28 ธนัวาคม 2555 มีมติเรียกทนุช าระสว่นท่ีเหลอือีก
จ านวน 10.00 ล้านบาท ท าให้บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 40.00 ล้านบาท 

 เปลีย่นช่ือจาก “บริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จ ากดั” เป็น “บริษัท เอทีพี 30 คอร์เปอเรชัน่ จ ำกดั” 
2556  บริษัทฯ ได้เปิดส านกังานสาขาที่มาบตาพดุ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง เพื่อให้บริการแก่ลกูค้าในพืน้ที่

นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ และนิคมอตุสาหกรรมอื่นๆ ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัระยอง 
 เปลี่ยนแปลงมาตรฐานตวัรถ โดยรถบัสโดยสารทุกคันของ ATP30 จะต้องประกอบจากแชสซีและ

เคร่ืองยนต์ใหม่จากบริษัทรถชัน้น า เช่น ฮีโน่ สแกนเนีย และกรณีที่เป็นรถปรับอากาศจะติดตัง้ระบบ
ปรับอากาศที่เป็นอปุกรณ์ใหม่ทกุชิน้เพื่อสขุอนามยัที่ดีของผู้ โดยสาร รวมทัง้รถทุกคนัจะต้องมีระบบ
อ านวยความสะดวก โดยค านกึถึงความปลอดภยัและความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็นหลกั 

2557  บริษัทฯ ขยายเขตพืน้ที่การให้บริการไปยงัโรงงานสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 
จงัหวดัระยอง 

 บริษัทฯ ได้น าแอพพลเิคชัน่มาใช้ในการเดินรถเพื่อให้นกัขบัสามารถใช้ Tablet หรือ Smartphone 
บนัทกึข้อมลูการเดินรถตา่งๆ และสง่ตอ่ข้อมลูแบบออนไลน์มายงัศนูย์ควบคมุการเดินรถแบบ Real 
Time  

 บริษัทฯ ได้ท าการพัฒนาหลกัสตูรมาตรฐานเพื่อฝึกอบรมพนกังานขบัรถให้เป็นนกัขบัมืออาชีพ อนั
ได้แก่ 

- หลกัสตูรความปลอดภยัขัน้พืน้ฐาน (Basic Safety) 
- หลกัสตูรเทคนิคการขบัขี่เชิงปอ้งกนั (Defensive Driving Technique) 
- หลกัสตูรการให้บริการส าหรับนกัขบัมืออาชีพ (Service Mind) 

2558  วนัท่ี 12 มีนาคม ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 มีมติอนมุตัิเร่ืองส าคญั ดงันี ้
 จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 443,130 บาท 
 จ่ายเงินปันผลจ านวน 30.00 ล้านบาท 
 เพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 30.00 ล้านบาท ท าให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนรวม 70.00 ล้านบาท 

 วนัท่ี 14 มีนาคม ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1 ปี 2558 มีมติอนมุตัิเร่ืองส าคญั ดงันี ้
 อนมุตัิการแปรสภาพจากบริษัทจ ากดั เป็น “บริษัทมหาชนจ ากดั” 

2559  เดือนมกราคม บริษัทฯ ได้รับการตอ่อายใุบอนญุาตประกอบการขนสง่ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนสง่ผู้ โดยสาร ซึง่ออกโดยกรมการขนสง่ทางบก ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี 
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ปี รายละเอียด 

2560  วันที่ 8 มิถุนายน ใบส าคัญแสดง สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอทีพี 30 จ ากัด 
(มหาชน) รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จ านวน 123,749,504 หน่วย ได้รับอนุมัติ เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัยพ์ เอ็ม เอ ไอ 

2560  วันที่ 23 สิงหาคม บริษัทฯ ได้รับการรับรอง มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยทางถนน (BS 
ISO39001 : 2012 Road traffic safety management system) โดยมีผลตัง้แต่ วันที่  1 สิงหาคม 
2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 

 วนัท่ี 20 พฤศจิกายน บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้สิทธิครัง้ที่ 1 ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ
ที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)  จ านวนรวมทัง้สิน้ 
123,749,504 หนว่ย  

 เมื่อวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 โดยมีกาหนดการใช้สทิธิ คือวนัที่ 29 ธนัวาคม 2560 วนัท่ี 29 มิถนุายน 
2561 วนัที่ 28 ธนัวาคม 2561 และวนัที่ 23 พฤษภาคม 2562 (ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกบั
วนัหยดุท าการ ให้เลือ่นวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่ว เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้
สทิธิครัง้ดงักลา่ว) รวมเป็นการใช้สทิธิทัง้หมด 4 ครัง้ 

2561  วนัที่ 11 มกราคม มีการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ (ATP30-W1) จ านวน 26,462,571 หน่วย 
แปลงเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 26,462,571 หุ้ น และได้รับอนุมัติเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัยพ์ เอ็ม เอ ไอ 

 วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/ 2561 มีมติอนมุตัิเร่ืองที่ส าคญั ดงันี ้
- มีมติอนมุตัิจดัสรรก าไรเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,400,000 บาท  

- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจ านวนเงิน 15.64 ล้านบาท (ร้อยละ 62.96 ของก าไรสทุธิปี 2560) โดย
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 12 เมษายน 2561 และ
ก าหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวนัท่ี 30 เมษายน 2561  

- มีมติก าหนดวนัและวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 2 เมษายน 2561 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องพาโนรามา ชัน้ 14 โรงแรมดเิอมเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง 
กรุงเทพฯ โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 (Record 
Date) ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2561 
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ตารางแสดงจ านวนรถโดยสารที่ให้บริการ  

(แยกตามรถที่ให้บริการระหว่างปี 2558 - 2560) 
 

รถโดยสำร 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ ำนวน 

(คนั) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คนั) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คนั) 

ร้อยละ 

รถโดยสารของบริษัท 

รถบสั 

 

127 

 

55.46 

 

147 

 

55.26 

 

186 

 

56.71 

รถมินิบสั / รถไมโครบสั 2 0.88 5 1.88 11 3.35 

รถตู้ 8 3.49 22 8.27 33 10.06 

รถตู้  วี ไอ พ ี 2 0.87 2 0.75 7 2.14 

รถ วี ไอ พ ี - - - - 1 0.30 

รวมรถโดยสารของบริษัท 139 60.70 176 66.16 238 72.56 

รถโดยสารร่วมบริการ 

รถบสั 

 

10 

 

4.37 

 

10 

 

3.76 

 

10 

 

3.05 

รถตู้ 80 34.93 80 30.08 80 24.39 

รวมรถโดยสารร่วมบริการ 90 39.30 90 33.84 90 27.44 

รวม 229 100.00 266 100.00 328 100.00 

 

 

สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้าในปี 2560 
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คณะกรรมการบริษทั 

  

จากซ้ายไปขวา 

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒ ิ>> นางสุวรรณี ค าม่ัน>>นายก าชัย บุญจริโชต>ิ>  

นายชาตชิาย พานิชชีวะ>> นางสมหะทัย พานิชชีวะ>> นายปิยะ เตชากูล>>  

นายววิัฒน์ กรมดษิฐ์ 
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นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ 

นายชาตชิาย พานิชชีวะ 

นายปิยะ เตชากูล 

นางสมหะทัย พานิชชีวะ 
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นางสุวรรณี ค ามั่น 

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ 

นายก าชัย บุญจริโชติ 
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รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการบรษิทั 

 

นายชาตชิาย พานิชชวีะ                 อาย ุ55 ปี 

ประธานกรรมการ  วันที่เร่ิมเป็นกรรมการ 31 ตลุำคม 2548 

คุณวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ท างาน (ต่อ) 

ปริญญำโท :  2550 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร และประธำน 

สำขำกำรค้ำระหวำ่งประเทศและสำขำกำรตลำด   กรรมกำรบริหำร 

มหำวิทยำลยัซำนฟรำนซสิโก (สหรัฐอเมริกำ)   บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 

ปริญญำตรี :   ประธำนกรรมกำรบริหำร 

สำขำกำรธนำคำร   บริษัท พำรำกอน คำร์ เรนทลั จ ำกดั 

มหำวิทยำลยัซำนฟรำนซสิโก (สหรัฐอเมริกำ)   กรรมกำร 

ประวัติการฝึกอบรม   บริษัท ทีทีแอล อตุสำหกรรม จ ำกดั  

ประกำศนียบตัร สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย   (มหำชน) 

(IOD) Director Accreditation Program รุ่น 9/2547  2549- ปัจจบุนั กรรมกำร 

 ประสบการณ์ท างาน   บริษัท ไพลกัษณ์ จ ำกดั 

2558- ปัจจบุนั กรรมกำร  2548- ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร 

 บริษัท ค้ำไพบลูย์ จ ำกดั   บริษัท ไทยศรี ประกนัภยั จ ำกดั 

(มหำชน) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมกำร   กรรมกำร 

 บริษัท ทนุไพบลูย์ จ ำกดั   บริษัท กรมดิษฐ์พำร์ค จ ำกดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมกำร  2547- ปัจจบุนั กรรมกำร 

 บริษัท ชีวำทยั อินเตอร์เชนจ์ จ ำกดั   บริษัท อมตะปิโตรเลียม จ ำกดั 

2554 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร  2545- ปัจจบุนั กรรมกำร 

 บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล -   บริษัท ช้ำงไอแลนด์ รีสอร์ท จ ำกดั 

 เทคโนโลยี จ ำกดั  2540- ปัจจบุนั กรรมกำร 

2551 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร   บริษัท ชำติชีวะ จ ำกดั 

 บริษัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน)  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 11 มกราคม 2561 

 รองประธำนกรรมกำรบริหำร  ตนเอง                                     ร้อยละ 14.58 (76,024,800)  

 บริษัท บำงกอก คริสตลั จ ำกดั 

กรรมกำร 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่

บรรลนิุติภำวะ       

   ร้อยละ 4.35 (22,680,000) 

 บริษัท ชีวำทยั ฮพั ซนู จ ำกดั  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 

 บริษัท ดี ที แอนด์ จี จ ำกดั  -ไมมี่-  
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นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์                 อาย ุ55 ปี  นายปิยะ เตชากูล                อาย ุ51 ปี 

รองประธานกรรมการและที่ปรึกษา  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

วันที่เร่ิมเป็นกรรมการ 31 ตุลาคม 2548  วันที่เร่ิมเป็นกรรมการ 31 ตุลาคม 2548 

คุณวุฒิการศึกษา  คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญำโท :  ปริญญำโท : 

สำขำธุรกิจส ำหรับผู้บริหำร  รัฐประศำสนศำสตร์ สำขำบริหำรรัฐกิจ 

สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุำลงกรณ์ -  สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 

มหำวิทยำลยั และมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์   ปริญญำตรี : 

ปริญญำตรี :  วิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมเคมี 

คณะอตุสำหกรรมศำสตร์ สำขำเคร่ืองกลขนถ่ำย  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ  ประวัติการฝึกอบรม 

ประวัติการฝึกอบรม  ประกำศนียบตัร สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

ประกำศนียบตัร สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  (IOD) Director Accreditation Program รุ่น 110/2557 

(IOD) Director Accreditation Program รุ่น 110/2557  ประสบการณ์ท างาน 

 ประสบการณ์ท างาน  2548- ปัจจบุนั กรรมกำร/ กรรมกำรผู้จดักำร/ กรรมกำร- 

2555 - ปัจจบุนั ผู้อ ำนวยกำรสำยงำนพฒันำที่ดิน   บริหำร และ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั    บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 

 (มหำชน)  2547- ปัจจบุนั กรรมกำร 

2548 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร/ ที่ปรึกษำ และ   บริษัท แก๊สแอนด์เกียร์ โซลชูัน่ จ ำกดั 

 กรรมกำรบริหำร  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 

 บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  ตนเอง ร้อยละ 10.48 (54,625,000) 

2547 - ปัจจบุนั กรรมกำร  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ ร้อยละ 9.50 (49,562,887) 

 บริษัท อมตะ ปิโตรเลียม จ ำกดั  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 

2546 - 2559 กรรมกำร  -ตนเอง-  

 บริษัท อมตะ ทรำนสปอร์ต จ ำกดั   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2561    

ตนเอง ร้อยละ 6.56 (34,200,000 หุ้น)    

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ  -    

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร    

-ไมมี่-     

 

  



บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  >>  24 

 

นางสมหะทัย พานิชชวีะ  อาย ุ51 ปี 

กรรมการ  วันที่เร่ิมเป็นกรรมการ 25 ธันวาคม 2556 

คุณวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ท างาน (ต่อ) 

ปริญญำโท :  2548 - ปัจจบุนั กรรมกำร 

พำณิชยศำสตร์และกำรบญัช ี   บริษัท ชำติชีวะ จ ำกดั  

สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ แหง่จฬุำลงกรณ์  2547 - ปัจจบุนั President and Director 

มหำวิทยำลยั   Amata City Bien Hoa Joint Stock  

ปริญญำตรี :   Company 

ครุศำสตร์  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 11 มกราคม 2561 

จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  ตนเอง ร้อยละ 1.45 (7,560,000) 

ประวัติการฝึกอบรม  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ ร้อยละ 17.48% 

(91,144,800) 

ประกำศนียบตัร สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร  

(IOD) Director Certification Program รุ่น 104/2551  -ไมมี่-  

ประสบการณ์ท างาน   

2559 - ปัจจบุนั กรรมกำร   

 บริษัท อมตะ โฮลดิง้ จ ำกดั    

2557 - ปัจจบุนั กรรมกำร    

 บริษัท ชีวำทยั อินเตอร์เชนจ์ จ ำกดั    

2556 - ปัจจบุนั กรรมกำร    

 บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)    

2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร /ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร     

 บริษัท อมตะ วีเอ็น จ ำกดั (มหำชน)    

2554 - ปัจจบุนั กรรมกำร    

 บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล     

 เทคโนโลยี จ ำกดั   

2551 - ปัจจบุนั กรรมกำร    

 บริษัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน)    

 

 

 

 

 

 

  



บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  >>  25 

 

นางสุวรรณี ค ามั่น                อาย ุ64 ปี  นายก าชัย บุญจิรโชติ  อาย ุ55 ปี 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

วันที่เร่ิมเป็นกรรมการ 25 ธันวาคม 2556  วันที่เร่ิมเป็นกรรมการ 25 ธันวาคม 2556 

คุณวุฒิการศึกษา  คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญำโท :  ปริญญำโท : 

แพทยศำสตร์ สำขำกำรพฒันำชมุชน  นิติศำสตร์ 

มหำวิทยำลยัควีนส์แลนด์ (ประเทศออสเตรเลีย)  มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

ปริญญำตรี :  ปริญญำตรี : 

พำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี แผนกวิชำสถิต ิ  นิติศำสตร์ 

จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

ประวัติการฝึกอบรม  ประวัติการฝึกอบรม 

ประกำศนียบตัร สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  ประกำศนียบตัร สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

(IOD) Director Accreditation Program รุ่น 118/2552 และ  (IOD) Director Accreditation Program รุ่น 110/2557 

Advance Audit Committee Program รุ่น 27/2552  ประสบการณ์ท างาน 

ประสบการณ์ท างาน  2556 - ปัจจบุนั กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ และ 

2557 - ปัจจบุนั เลขำธิกำร   กรรมกำรตรวจสอบ 

 มลูนิธิพฒันำไท ส ำนกังำนคณะกรรมกำร-   บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 

 พฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ  2529 - ปัจจบุนั หวัหน้ำส ำนกังำน 

2556 - ปัจจบุนั กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ และ   ส ำนกังำนกฎหมำยนิติพล 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 

 บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  ตนเอง -ไมมี่- 

2551 - 2557 รองเลขำธิกำร  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ -ไมมี่- 

 มลูนิธิพฒันำไท ส ำนกังำนคณะกรรมกำร-  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 

 พฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ  -ไมมี่-  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2561   

ตนเอง -ไมมี่-    

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ -ไมมี่-    

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร   

-ไมมี่-     

     

 

 

 

 

  



บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  >>  26 

 

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒ ิ อาย ุ51 ปี 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  วันที่เร่ิมเป็นกรรมการ 25 ธันวาคม 2556 

คุณวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ท างาน (ต่อ) 

ปริญญำเอก :  2555 - 2557 ผู้ชว่ยอธิกำรบดี 

วิศวกรรมศำสตร์ สำขำไฟฟำ้   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

มหำวิทยำลยัโตเกียว (ประเทศญ่ีปุ่ น)  2550 - 2554 ผู้อ ำนวยกำร 

ปริญญำโท :   สถำบนัวิจยัและพฒันำอตุสำหกรรม 

วิศวกรรมศำสตร์ สำขำ Information and    โทรคมนำคม 

Computer Science  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีโตโยฮำชิ (ประเทศญ่ีปุ่ น)  ตนเอง -ไมมี่- 

ปริญญำตรี :  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ -ไมมี่- 

วิศวกรรมศำสตร์ สำขำไฟฟำ้  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 

จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  -ไมมี่-  

ประวัติการฝึกอบรม    

ประกำศนียบตัร สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย    

(IOD) Finance for Non-Finance Directors รุ่น 20/2548   

ประสบการณ์ท างาน   

2559 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษำอธิกำรบดี   

 จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั    

 กรรมกำรอิสระ    

 บริษัท หำญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูัน่ จ ำกดั     

 (มหำชน)    

2557 - ปัจจบุนั ผู้อ ำนวยกำร    

 โครงกำรควำมร่วมมือระหวำ่งคณะคณะ    

 วิศวกรรมศำสตร์กบัภำคอตุสำหกรรม    

 วิศวกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั    

2556 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ และ    

 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

 บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)    

2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร    

 บริษัท บลฟิูนิกซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั   

    

 

  



บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  >>  27 

 

โครงสรา้งการจดัการ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ประกอบด้วยกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็น

กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีผู้บริหารจ านวน 9 ท่าน และมีบคุลากรรวม
ทัง้สิน้ 282 ทา่น 
 

คณะกรรมการบริษัท: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 7 ทา่น 
 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
วันที่เร่ิม 

ด ารงต าแหน่ง 
เข้าร่วม
ประชุม 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ 31 ตลุาคม 2548 5/5 100 
นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ รองประธานกรรมการ/ ท่ีปรึกษา 31 ตลุาคม 2548 5/5 100 
นายปิยะ เตชากลู กรรมการ/ กรรมการผู้จดัการ 31 ตลุาคม 2548 5/5 100 
นางสมหะทยั พานิชชีวะ กรรมการ 30 เมษายน 2556 5/5 100 
นางสวุรรณี ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ

อิสระ 
30 เมษายน 2556 4/5 80 

ดร.สพุจน์ เธียรวฒุิ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 30 เมษายน 2556 5/5 100 
นายก าชยั บญุจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 30 เมษายน 2556 5/5 100 
โดยมีนางสกุานดา พทุธรักษา ท าหน้าที่เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัท 

หมำยเหต:ุ 1 มติทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 2560 นำยชำติชำย พำนิชชีวะ, นำยวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ และดร.สพุจน์ เธียรวฒิุ 
ได้รบักำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตัง้แต่วนัที ่3 เมษำยน 2560  

 
เร่ืองที่ได้รับการอนุมัติในปี 2560 

 อนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2559 และรายไตรมาสปี 2560 ที่ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 
 อนมุตัิการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารอง และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
 อนมุตัิการออกเคร่ืองมือทางการเงิน (ออกใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน 123,750,000 หนว่ย) 
 อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัท  
 อนมุตัิการด าเนินการแก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
 แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2560 
 อนมุตัิแบบประเมินความเพียงพอระบบควบคมุภายใน ประจ าปี 2559 
 อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
 อนมุตัิการประเมินตนเองและหลกัเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะและรายบคุคล รวมทัง้

อนกุรรมการ 
 อนมุตัิแผนธุรกิจและการก าหนดทิศทางด าเนินธุรกิจ ประจ าปี 2561 

  



บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  >>  28 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท คือ นายชาติชาย พานิชชีวะ นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ และนายปิยะ เตชากูล และ
ประทบัตราส าคญัของบริษัท 
 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ จ านวนช่ือหรือกรรมการท่ีจะลงช่ือเป็นส าคญัผกูพนับริษัทได้นัน้ ให้กรรมการสองในสามคนลง
ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

  
คณะกรรมการตรวจสอบ: ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ทำ่น 
 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
วันที่เร่ิม 

ด ารงต าแหน่ง 
เข้าร่วม
ประชุม  

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

นำงสวุรรณี ค ำมัน่ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำร
อิสระ 

30 เมษำยน 2556 4/4 100 

ดร.สพุจน์ เธียรวฒุ ิ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอสิระ 30 เมษำยน 2556 4/4 100 
นำยก ำชยั บญุจิรโชต ิ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอสิระ 30 เมษำยน 2556 4/4 100 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง: ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ทำ่น 
 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
วันที่เร่ิม 

ด ารงต าแหน่ง 
เข้าร่วม
ประชุม  

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ดร.สพุจน์ เธียรวฒุ ิ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 30 เมษำยน 2557 4/4 100 
นำยปิยะ เตชำกลู กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 30 เมษำยน 2557 4/4 100 
นำงสำวนิชำนนัท์ รัตนเกต ุ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 30 เมษำยน 2557 4/4 100 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน : ณ วนัท่ี 26  กมุภำพนัธ์ 2561  ประกอบด้วยกรรมกำร

จ ำนวน 3 ทำ่น 
 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
วันที่เร่ิม 

ด ารงต าแหน่ง 
เข้าร่วม
ประชุม  

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

นำยก ำชยั บญุจิรโชต ิ ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

26 กมุภำพนัธ์ 2561 
- - 

ดร.สพุจน์ เธียรวฒุ ิ กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

26  กมุภำพนัธ์ 2561 
- - 

นำยชำตชิำย พำนิชชีวะ กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

26  กมุภำพนัธ์ 2561 
- - 
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คณะกรรมการบริหาร: ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ทำ่น 
 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
วันที่เร่ิม 

ด ารงต าแหน่ง 
เข้าร่วม
ประชุม  

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

นำยชำตชิำย พำนิชชีวะ ประธำนกรรมกำร 31 ตลุำคม 2548 4/4 100 
นำยววิฒัน์ กรมดิษฐ์ รองประธำนกรรมกำร/ ท่ีปรึกษำ 31 ตลุำคม 2548 4/4 100 
นำยปิยะ เตชำกลู กรรมกำร/ กรรมกำรผู้จดักำร 31 ตลุำคม 2548 4/4 100 

 

เลขานุการบริษัท: กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/ 2559 ณ วนัท่ี 3 สงิหำคม 2559 มีมติแตง่ตัง้ 

นำงสกุำนดำ พทุธรักษำ ท ำหน้ำที่ “เลขำนกุำรบริษัท” และ “เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ” 
 

กำรศกึษำ ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยับรูพำ 
 ปริญญำตรี มนษุยศำสตร์ สถำบนัรำชภฏัสวนวสนุนัทำ 
ประวตัิกำรฝึกอบรม Basic Company Secretary Training, Jun. 20-22, 2016 
เข้ำร่วมประชมุปี 2560 กำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 
 กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 5/5 

 
ค่าตอบแทนกรรมการ: ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เมื่อวนัท่ี 3 เมษำยน 2560 ก ำหนดคำ่ตอบแทนให้แก่

คณะกรรมกำรบริษัท โดยก ำหนดจ่ำยคำ่เบีย้ประชมุตำมต ำแหนง่ ดงันี ้
 

 
ต าแหน่ง 

ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ภายหลงัที่ประชุม
สามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 

4 เมษายน 2559 

ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ภายหลงัที่ประชุม
สามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 

3 เมษายน 2560 
ประธำนกรรมกำรบริษัท 15,000 บำท 15,000 บำท 
รองประธำนกรรมกำรบริษัท 12,000 บำท 12,000 บำท 
กรรมกำรบริษัท 10,000 บำท 10,000 บำท 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 15,000 บำท 15,000 บำท 
กรรมกำรตรวจสอบ 10,000 บำท 10,000 บำท 

 
ทัง้นี ้ในปี 2560 คณะกรรมกำรบริษัทได้รับคำ่เบีย้ประชมุ ดงันี ้ 
 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

 

รวม 

นำยชำตชิำย พำนิชชีวะ ประธำนกรรมกำร 60,000 - 60,000 
นำยววิฒัน์ กรมดิษฐ์ รองประธำนกรรมกำร/ ท่ีปรึกษำ 48,000 - 48,000 
นำยปิยะ เตชำกลู กรรมกำร/ กรรมกำรผู้จดักำร 40,000 - 40,000 
นำงสมหะทยั พำนิชชีวะ กรรมกำร 40,000 - 40,000 
นำงสวุรรณี ค ำมัน่ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ 40,000 60,000 100,000 
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ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง กรรมการ

บริษัท 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 

ดร.สพุจน์ เธียรวฒุ ิ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอสิระ 40,000 40,000 80,000 
นำยก ำชยั บญุจิรโชต ิ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอสิระ 40,000 40,000 80,000 

 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 คิดจำกผลประกอบกำรประจ ำปีของบริษัทฯ ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 5  ของก ำไรสทุธิประจ ำปี หลงัหกัภำษีเงินได้นิติ
บคุคล โดยให้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจจดัสรรเงินจ ำนวนนีใ้ห้แก่กรรมกำรแตล่ะทำ่น 
 

คณะผู้บริหาร: ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  ประกอบด้วยผู้บริหำรจ ำนวน 9 ทำ่น 
 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

นำยปิยะ เตชำกลู กรรมกำรผู้จดักำร 
นำงสำวนิชำนนัท์ รัตนเกต ุ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร (ปฏิบตักิำร) 
  รักษำกำรผู้จดักำรฝ่ำยบคุคลและธุรกำร (แทน) 
นำงสำวพรรณี คหูำวลัย์ ผู้จดักำรอำวโุสฝ่ำยบญัชี 
นำงสำวโชตกิำ วีระศิลป์ ผู้จดักำรฝ่ำยกำรเงินและควบคมุ 
นำยธเนษฐ์ศกัดิ ์ แสนวนัด ี ผู้จดักำรอำวโุสฝ่ำยปฏิบตักิำร 
นำยวินยั พุม่พิศ ผู้จดักำรฝ่ำยปฏิบตัิกำร 
นำยภำสกร เช่ียวชำญกิจ ผู้จดักำรฝ่ำยซอ่มบ ำรุง 
นำงสกุำนดำ พทุธรักษำ ผู้จดักำรฝ่ำยกำรตลำด 
นำงสำวปัทมำพร ประสำทเขตกำรณ์ ผู้จดักำรฝ่ำยปรับปรุงคณุภำพ 

รักษำกำรผู้จดักำรฝ่ำยควำมปลอดภยั (แทน) 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ในปี 2560 คำ่ตอบแทนผู้บริหำร ดงันี ้
 

 2558 2559 2560 
 จ านวน  บาท จ านวน บาท จ านวน บาท 
เงนิเดือน เบีย้เลีย้ง โบนัส 7 คน 6,857,255 7 คน 9,834,027 9 คน 11,570,990 
ประกันสังคม 7 คน 51,000 7 คน 58,500 9 คน 65,250 
เงนิสะสมกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 7 คน 88,433 7 คน 129,505 9 คน 173,091 

รวม 7 คน 6,996,668 7 คน 10,022,032 9 คน 11,809,331 
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สรุปสาระส าคัญอ านาจอนุมัตดิ าเนินการของบริษัทฯ ดังนี ้
 

ต าแหน่ง  
คณะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการบริหาร 

 
กรรมการผู้จัดการ รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

การจดัท างบประมาณการลงทนุประจ าปี อนมุตัิโดยคณะกรรมการ
บริษัท 

- - 

การอนมุตัิเพิ่มเติมงบประมาณรายจา่ยการลงทนุประจ าปีที่อยู่
นอกเหนืองบประมาณ 

วงเงินเกิน 10,000,000 
บาท ตอ่โครงการ 

วงเงินไมเ่กิน 10,000,000 
บาท ตอ่โครงการ 

- 

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภททีด่ินและอาคาร เกินกวา่ 10,000,000 บาท ไมเ่กิน 10,000,000 บาท - 
การอนมุตัิการก่อหนีห้รือการกู้ยืมเงินที่ผกูพนัตอ่บริษัท วงเงินเกิน 10,000,000 

บาท ขึน้ไป 

วงเงินไมเ่กิน 10,000,000 
บาท 

- 

การขอใช้งบประมาณรายจา่ยการลงทนุตามงบประมาณ
ประจ าปีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

- เกิน 5,000,000 บาท ไมเ่กิน 5,000,000 บาท 

หมำยเหต ุ:  ตำรำงอ ำนำจอนมุติัข้ำงต้นได้รบัอนมุติัจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที ่1/2558 (หลงัแปรสภำพ) เมือ่วนัที ่25 มีนำคม 2558 
 

บุคลากรของบริษัท: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีพนกังานทัง้สิน้ 291 คน  
 

 
ประเภท/ ฝ่าย/ แผนก 

จ านวน (คน) 
2557 2558 2559 2560 

ผู้บริหาร 7 7 7 9 
พนกังาน     
1 ฝ่ายบญัชี 4 4 4 4 
2 ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 3 6 5 4 
3 ฝ่ายการเงินและควบคมุ - 1 1 1 
4 ฝ่ายซอ่มบ ารุง 10 12 11 13 
5 ฝ่ายประกนัคณุภาพ / ฝ่ายความปลอดภยั - - - 3 
6 ฝ่ายการตลาด - - - 2 
ฝ่ายปฏิบตัิการ (ชลบรีุ)     
7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตักิาร 6 8 9 8 
8 นกัขบั 52 53 64 81 
ฝ่ายปฏิบตัิการ (ปราจีนบรีุ)     
9 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตักิาร - - - 1 
10 นกัขบั - - - 12 
ฝ่ายปฏิบตัิการ (บางพระ จ.ชลบรีุ)     
11 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตักิาร 4 4 3 3 
12 นกัขบั 31 32 33 44 
ฝ่ายปฏิบตัิการ (มาบตาพดุ จ.ระยอง)     
13 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตักิาร 6 5 8 9 
14 นกัขบั 32 52 82 97 
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ขอ้มลูหลกัทรพัย ์และผ ูถื้อห ุน้ 

 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
 

 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 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 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 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.25 บำท 0.25 บำท 0.25 บำท 

 

ผู้ถือหุ้น: รำยช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ และสดัสว่นกำรถือหุ้นของกลุม่ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 11 มกรำคม 2561 

 

 

ล าดับ 

 

ชื่อผู้ถอืหุ้น 

ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 (Par = 0.25 บาท) 

จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 

1 กลุม่พำนิชชีวะ   

 1.1 นำยชำติชำย พำนิชชีวะ 76,024,800 14.58 

 1.2 นำงสมหะทยั พำนชิชีวะ 7,560,000 1.45 

 1.3 นำยพำทิศ พำนชิชีวะ 7,560,000 1.45 

 1.4 นำยสำริศ พำนิชชีวะ 7,560,000 1.45 

 1.5 เดก็หญิงอำภำพิศ พำนชิชีวะ 7,560,000 1.45 

 1.6 นางจรูญลกัษณ์ พานิชชีวะ 10,125,000 1.94 

2 กลุม่นำยปิยะ เตชำกลู   

 2.1 นำยปิยะ เตชำกลู 54,625,000 10.48 

 2.2 นำงสำยสทุธิ เตชำกลู 49,562,887 9.50 

 2.3 นำงสำวอรวรรณ เตชำกลู 934,000 0.18 

3 กลุม่กรมดษิฐ์   

 3.1 นำยวิวฒัน์ กรมดษิฐ์ 34,200,000 6.56 

 3.2 บริษัท กรมดษิฐ์ คอร์ป จ ำกดั 29,490,199 5.66 

 3.3 นำงสำววิภำวี กรมดษิฐ์ 13,004,303 2.49 

4 นำยพงษ์ชยั จงไพศำลศิลป์ 16,159,500 3.10 

5 นำยบณัฑิต ตงุคะเศรณี 14,372,000 2.76 
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ล าดับ 

 

ชื่อผู้ถอืหุ้น 

ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 (Par = 0.25 บาท) 

จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 

6 นำงนำธฤดี ศรีประจิตตชิยั 9,192,800 1.76 

7 นำงสำวจิตติมำ จำรุภรำดำ 7,786,800 1.49 

8 นำยสพุฒัน์ ค้ำผล 6,700,000 1.28 

9 นำยสเุชำว์ ตนัติพฒัน์ 5,300,000 1.02 

10 นำยพลกิจ อนนัต์รัตนวิมล 4,500,000 0.86 

11 นางสาวพชัร์ศรันย์ ค าพรหม 4,244,000 0.81 

12 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 4,239,486 0.81 

13 นางชนดิา เผดจ็สวุนักลู 3,737,100 0.72 

14 นายสทุธวีร์ ค้าผล 3,700,000 0.71 

15 นางนิชา ศษิย์ครองวงษ์ 3,000,000 0.58 

16 นายถาวรวฒัน์ ศษิย์ครองวงษ์ 3,000,000 0.58 

17 นายพรชยั จารุภราดา 2,890,000 0.55 

18 นายสรุเชิด ตา่งววิฒัน์ 2,800,000 0.54 

19 นายสญัชยั สขุสมชีวิน 2,750,000 0.53 

20 นางสลุยั เลศิศภุกลุ 2,000,000 0.38 

 อื่นๆ 126,884,500 24.33 

 รวม 521,462,375 100  

หมำยเหต:ุ วนัที ่29 ธนัวำคม 2560 มีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ATP30-W1 จ ำนวน 26.5 ล้ำนบำท โดยจดัสรรเป็นหุ้นสำมญัใหม่ 

จ ำนวน 26.5 ล้ำนหุ้น ซ่ึงบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพ่ิมทนุกบักระทรวงพำณิชย์ในวนัที ่8 มกรำคม 2561 ท ำให้มีหุ้นสำมญั 521.46 หุ้น และช ำระเต็ม

มูลค่ำแล้ว 130.37 บำท 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในแตล่ะปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลือหลังหัก

ภาษีและส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด  โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตามการ
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้กบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เง่ือนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทฯ ค านงึถึงความจ าเป็นและ
เหมาะสมของปัจจยัอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อยา่งมี
นยัส าคญั 
 ทัง้นี ้มติคณะกรรมการของบริษัทท่ีอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพือ่ขอนมุตัิ อนึง่ 
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล หากเห็นสมควรวา่มีความเหมาะสมและไมก่ระทบตอ่
การด าเนินงานของบริษัท ทัง้นีจ้ะต้องรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุทกุคราว 
 

(หนว่ย: บาท) 
 ปี 2558 2559 2560 

1. อตัราก าไรสทุธิตอ่หุ้น 0.040 0.044 0.053 
2. อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น 0.022 0.045 0.030 
3. มลูคา่เงินปันผลที่จ่าย 9,680,000 19,681,201 15,643,871 
4. อตัราการจ่ายเงินปันผล 

 
ร้อยละ 89.92 ร้อยละ 94.79 ร้อยละ 62.96 
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ปัจจยัความเส่ียง 

 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสีย่ง การควบคมุความเสีย่งอยา่งเป็นระบบ และมีประสทิธิภาพ 
โดยการก าหนดโครงสร้างและนโยบายการบริหารจดัการความเสี่ยงเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อวตัถปุระสงค์หลกัในการป้องกนั
และบริหารความเสีย่ง รวมถึงการก าหนดแนวปฏิบตัิที่สอดคล้องตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ดงันัน้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามแผนงานการบริหารความเสี่ยงในระดบัองค์กร เพื่อให้มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของการบริหารความเสีย่งที่เป็นสาระส าคญัดงันี ้
 
1. ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มลูกค้าจ านวนน้อยรายและอยู่ในวงจ ากัด 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจให้บริการเดินรถโดยสารแก่โรงงานในเขตนิคมอตุสาหกรรมและพืน้ที่ใกล้เคียงเป็นหลกั โดยมีรายได้
จากให้บริการเดินรถระหว่าง ปี 2558 ถึงปี 2560 เทา่กบั 264.27 ล้านบาท 300.78 ล้านบาท และ 347.50 ล้านบาท ซึ่งมีอตัรา
เพิ่มขึน้ทกุปี 

ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีจ านวนลกูค้า 33 รายที่ให้บริการเดินรถอยู่ ซึ่งลกัษณะการให้บริการเดินรถจะ
ด าเนินการในรูปแบบของสญัญาให้บริการเดินรถที่ขึน้อยูก่บัราคา ข้อตกลง ความต้องการและนโยบายภายในของลกูค้าแต่ละ
ราย สว่นระยะเวลาของสญัญาบริการมีตัง้แต่ 1-5 ปี ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษัทฯ มีลกูค้ารายใหญ่ 6 รายที่สร้าง
ยอดรายได้ให้กบับริษัทมากกวา่ร้อยละ 44.02 ของรายได้จากการบริการ  เนื่องจากบริษัทฯ มีจ านวนลกูค้าไม่มาก ประกอบกบั
มียอดรายได้กวา่ร้อยละ 44.02 ของรายได้จากการให้บริการท่ีเกิดจากลกูค้ารายใหญ่จ านวน 6 ราย บริษัทฯ จึงอาจได้รับความ
เสีย่งจากการมีกลุม่ลกูค้าจ านวนน้อยรายและอยูใ่นวงจ ากดั  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสีย่งดงักลา่วและมีแผนงานท่ีชดัเจนในการรักษาลกูค้ารายเดิมและหาลกูค้ารายใหมเ่ข้ามา
ทดแทนเพื่อเพิ่มจ านวนลูกค้าในมือและลดการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้ารายใหญ่บางราย ทัง้นีบ้ริษัทฯ เช่ือมั่นว่าโอกาสที่จะ
สญูเสียลูกค้าปัจจุบันมีน้อย เนื่องจากบริษัทฯ ให้บริการลูกค้าส่วนใหญ่และลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลายาวนาน ส าหรับการขยายฐานลกูค้า บริษัทฯ ได้มีการจดัหาลกูค้ารายใหม่อย่างสม ่าเสมอ โดยมีการก าหนดราคา
และระยะเวลาสญัญาบริการท่ีเป็นไปตามความเหมาะสมของลกูค้าแต่ละราย   ท าให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถเพิ่มสว่น
แบ่งทางการตลาดในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงดงักล่าวได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการกระจายความเสี่ยง
โดยการจัดหาลกูค้าในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ( Industry Diversification) เพื่อลดความเสี่ยงที่ลกูค้ารายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกนัจะไมต่อ่สญัญาเนื่องจากผลของสภาวะเศรษฐกิจในขณะนัน้ๆ  ซึง่อาจน าไปสูค่วามเสีย่งในความไมต่อ่เนื่องของรายได้
ในภาวะเศรษฐกิจตกต ่า  
 
2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาน า้มันเชือ้เพลิงของตลาดโลก 

น า้มนัเชือ้เพลงิจดัเป็นต้นทนุหลกัที่ส าคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทฯ ใช้น า้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลิงใน
การให้บริการเดินรถ ความผนัผวนในราคาน า้มนัเชือ้เพลงิมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มี
การท าสญัญาซือ้น า้มนักบัผู้จ าหน่ายน า้มนัลว่งหน้า เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการผนัผวนของราคาน า้มนัดีเซล 
ท าให้บริษัทฯ ต้องน าปัจจัยด้านต้นทุนน า้มนั มาพิจารณาในการก าหนดค่าบริการเดินรถแก่ลกูค้า ซึ่งบริษัทฯ มีรูปแบบการ
ก าหนดอตัราคา่บริการเดินรถ 2 ประเภท ได้แก่  
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1) การก าหนดค่าบริการแบบคงที่: ก าหนดคา่บริการตามระยะทางที่ผนัแปรตามอตัราค่าน า้มนัชดเชย ซึง่อตัราคา่น า้มนั
ชดเชยจะค านวณจากปริมาณน า้มนัที่ใช้ในแต่ละเส้นทางและสว่นต่างของราคาน า้มนัเฉลี่ยและราคาน า้มนัที่ระบไุว้
ตามสญัญา  

2) การก าหนดค่าบริการแบบผนัแปรตามราคาน า้มนัและระยะทางที่ใช้บริการ โดยก าหนดค่าบริการขัน้ต ่าที่เรียกเก็บต่อ
เดือน โดยบวกคา่บริการเพิ่มเติมตามระยะทางและราคาน า้มนัท่ีเกิดขึน้  
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารต้นทนุน า้มนั จึงได้ใช้กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงดงักลา่ว โดยแบ่ง

สดัสว่นสญัญาให้บริการที่ก าหนดอตัราค่าบริการแบบคงที่และสญัญาให้บริการที่เปลี่ยนแปลงตามราคาน า้มนั ที่ร้อยละ 70 
และร้อยละ 30 ของจ านวนสญัญาทัง้หมด ซึ่งลกัษณะสญัญาที่แตกต่างดงักลา่ว สามารถช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึน้จากความผนัผวนของราคาน า้มนัดีเซลได้ระดบัหนึง่ ประกอบกบัสญัญาของลกูค้าที่ก าหนดอตัราคา่บริการแบบคงที่ 
ระบเุง่ือนไขให้บริษัทสามารถเจรจากบัลกูค้าได้หากราคาน า้มนัมีการเปลีย่นแปลง รวมถึงการก าหนดคา่บริการเฉพาะคา่รถและ
คา่นกัขบัแบบคงที่ตอ่เดือน ซึง่ถือเป็นการสร้างรายรับท่ีแนน่อน และยงัเป็นการช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาอตัราก าไรให้อยูใ่น
ระดบัใกล้เคียงตอ่เนื่อง  
 บริษัทฯ เน้นความส าคญัในการบริหารและควบคมุต้นทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ โดยน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เก็บข้อมลู
ของรถแต่ละคนัผ่านฝ่ายปฏิบตัิการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้น า้มนัเชือ้เพลงิในรถแต่ละคนัให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ระบบสารสนเทศดงักลา่วช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบข้อมลูต่างๆ ได้ อาทิ ปริมาณการใช้น า้มนัเชือ้เพลิง
ของรถโดยสารและข้อมูลการเดินรถในแต่ละวนั ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถน าข้อมลูดงักลา่วมาวางแผนและปรับปรุงรูปแบบการ
ให้บริการให้มีการใช้น า้มันอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีโครงการอบรมพฤติกรรมการขบัขี่ที่
ถกูต้องแก่นกัขบั ซึ่งจดัโดยบริษัทฯ ผลิตรถยนต์โดยสารชัน้น า ทัง้นี ้การบริหารต้นทนุน า้มนัเชือ้เพลิงและการพฒันาบุคลากร
ดงักลา่วคาดวา่จะลดต้นทนุน า้มนัเชือ้เพลงิลงได้ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 โดยประมาณ  

 
ทีม่า : ราคาน ้ามนัย้อนหลงั บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) , 2561 

 
3. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนนักขับ 

นกัขบัเป็นหวัใจส าคญัของบริษัทฯ ในการขบัเคลื่อนบริษัทฯ ให้ก้าวไปข้างหน้า บริษัทฯ จึงมีการก าหนดค่าตอบแทน
และสวสัดิการตา่งๆ ท่ีเหมาะสมเพียงพอ เนื่องจากการพฒันานกัขบัให้ผ่านมาตรฐานการขบัท่ีปลอดภยัและมีความช านาญใน
การออกปฏิบตัิงานต้องใช้ระยะเวลานาน ทัง้ยงัมีกฎข้อบงัคบัด้านร่างกายและความพร้อมในการปฏิบตัิงานท่ีรัดกมุ เป็นเหตใุห้
อตัราการหมนุเวียนบคุลากรด้านนกัขบัอยู่ในระดบัที่สงู ซึ่งบริษัทฯ มีการเพิ่มและทดแทนจ านวนนกัขบัอยู่เสมอเพื่อรองรับการ
เติบโตของธุรกิจ หากบริษัทฯ ขาดแคลนนักขบัที่ดีและมีคุณภาพหรือภาวะขาดแคลนนกัขบัไม่เพียงพอกับการให้บริการ ก็
อาจจะกระทบความสามารถในการสร้างรายได้ของกิจการ  



บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  >>  37 

 

 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการ

รักษานักขับที่มีคุณภาพ และปริมาณนัก
ขับให้เพียงพอต่อการให้บริการ โดยการ
ก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการ
ท างานของนักขับ   ท าให้นักขับมีการ
รับประกนัรายได้ต่อเดือนและให้สวสัดิการ
ตา่งๆ รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจแก่นกัขบั

โดยการให้รางวลัแก่นกัขบัท่ีสามารถปฏิบตัิได้
ตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ และมีความประพฤติเป็นไปตามข้อก าหนดที่วางไว้ อาทิ การเข้างานตรงเวลา และการ
รับสง่ในจุดรับสง่ที่ลกูค้าก าหนดในเวลานดัหมาย มาตรฐานขบัขี่เชิงปอ้งกนัอยา่งปลอดภยั มาตรฐานการใช้ความเร็ว และการ
ตรวจสขุภาพผ่านหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด อาทิ การปลอดแอลกอฮอล์และสารเสพติด เป็นต้น นอกจากนีใ้นกรณีที่เกิด
ความไมเ่พียงพอของนกัขบั บริษัทฯ ก็จะมีการจดัหาพนกังานในหลายช่องทาง โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบคณุสมบตัิและประวตัิ
ก่อนรับเข้ามาท างานผ่านช่องทางของหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมการขนส่ง และกรมการ
จดัหางาน เป็นต้น จากนัน้นกัขบัจะเข้าสู่ระบบการฝึกอบรมของบริษัทฯ เพื่อพฒันาทกัษะและผลกัดนับุคลากรในสว่นนีใ้ห้มี
คณุภาพเพียงพอในการปฏิบตัิงาน 
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการท่ีสามารถปฏิบตัิงานได้เช่นเดียวกบันกัขบัหลกั เพื่อปอ้งกนัภาวะขาด
แคลนนกัขบัฉกุเฉินหรือกรณีที่นกัขบัหลกัไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ โดยนกัขบัทดแทนเป็นนกัขบัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนักบันกัขบั
หลกัทกุประการ จากการด าเนินการท่ีผา่นมาของบริษัทฯ ไมเ่คยประสบผลกระทบจากความเสีย่งการขาดแคลนนกัขบัแต่อยา่ง
ใดและมัน่ใจวา่จะได้รับผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่วน้อย 

 
4. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ 

ธุรกิจให้บริการเดินรถโดยสารแบบไม่ประจ าทางนัน้มีข้อจ ากดัในการเข้าสูธุ่รกิจน้อย (Low Entry Barrier) เนื่องจาก
ธุรกิจไม่ต้องมีการขอสมัปทานจากทางภาครัฐ อีกทัง้หากมีจ านวนเงินท่ีเพียงพอก็สามารถเข้ามาเป็นผู้ประกอบการได้ โดยสว่น
ใหญ่เป็นการแขง่ขนัด้านราคาบริการ (Price Competition)  

บริษัทฯ สามารถสร้างจุดแข็งและความแตกต่างที่ชัดเจนในด้านคุณภาพ โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยกุต์ในการจดัท าสถิติและข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลการเดินรถ เพื่อปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึน้ ทัง้นี ้
บริษัทฯ ยงัมีการจัดอบรมบุคลากรเพื่อพฒันาคุณภาพการขบัขี่ของนกัขบั ท าให้บริษัทฯ สามารถดึงดูดกลุ่มลกูค้าที่ค านึงถึง
ปัจจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัยของบุคลากร ซึ่งน าไปสู่ความเช่ือมั่นในการให้บริการ  (Brand Loyalty) และเกิดการ
โฆษณาแบบปากตอ่ปาก (Word of mouth) 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงและเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดงักลา่ว บริษัทฯ จึงก าหนดแผนป้องกนั
ความเสี่ยง โดยใช้นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึน้ อาทิ การให้บริการรถโดยสารที่หลากหลาย 
(Product  Variety) รูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกบังบประมาณและความต้องการของลกูค้า (Product Design) และการ
ให้ค าปรึกษาต้นทุนค่าใช้จ่ายของลูกค้าด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวที่เหมาะสม (Optimising Cost per man) เพื่อให้
ลกูค้าสามารถใช้บริการด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผลโดยคงไว้ซึ่งคุณภาพด้านความปลอดภยั ความสะดวกสบายและความ
นา่เช่ือถือ ซึง่เป็นการปอ้งกนัความเสีย่งจากการแขง่ขนัของคูแ่ขง่อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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ทีม่า : สถิติจ านวนใบอนญุาตประกอบการขนส่งและจ านวนผู้ประกอบการขนส่ง กรมการขนส่ง, 2560 

 
5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จ าหน่ายยานพาหนะรายใหญ่น้อยราย 

บริษัทฯ มีรายการสัง่ซือ้สัง่จ้างเพื่อการด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่จากการสัง่ซือ้ยานพาหนะ การว่าจ้างรถโดยสารร่วม
บริการ ค่าน า้มนัเชือ้เพลิง และค่ากรมธรรม์รถยนต์ ซึ่งบริษัทฯ จะสัง่ซือ้สัง่จ้างจากผู้จ าหน่าย และ/หรือผู้ รับจ้างที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียน Vendor List ของบริษัท  

การให้บริการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการผ่านรถบัสโดยสาร ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ สั่งซือ้แชสซีและ
เคร่ืองยนต์ใหม ่ รวมถึงสัง่จ้างประกอบตวัถงัรายดงักลา่วตอ่เนื่องทกุปี โดยบริษัทฯ จะขอรับการสนบัสนนุวงเงินสนิเช่ือประเภท
สญัญาเช่าทางการเงินเพื่อจ่ายช าระคา่ยานพาหนะทนัที ท าให้บริษัทฯ มีประวตัิที่ดีกบัผู้จ าหนา่ยรายดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง แต่
หากบริษัทฯ ไมส่ามารถสัง่ซือ้แชสซีและเคร่ืองยนต์ใหม่ และสัง่จ้างผู้ รับจ้างประกอบตวัถงัรายดงักลา่วได้ หรือผู้จ าหนา่ยแชสซี
และเคร่ืองยนต์ใหม่ และผู้ รับจ้างประกอบตวัถงัรายดงักลา่วงดจ าหน่ายและให้บริการกบับริษัทด้วยเหตผุลภายใน บริษัทฯ ก็
ยงัคงสามารถจดัหาผู้จ าหนา่ยและผู้ให้บริการประกอบตวัถงัรายอื่นท่ีสามารถประกอบรถให้มีคณุสมบตัิเป็นไปตามที่ต้องการได้ 
นอกจากนี ้ปัจจุบนับริษัทฯ มีการสัง่ซือ้ยานพาหนะในลกัษณะเดียวกนักบัผู้จ าหน่ายรายอื่นแล้ว ดงันัน้บริษัทฯ จึงมัน่ใจว่าจะ
ได้รับความเสีย่งในประเด็นดงักลา่วน้อย 
 
6. ความเสี่ยงด้านการบริการและการจัดการโดยการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก 

บริษัทฯ ได้ก่อตัง้ขึน้ในปี 2548 โดยมีผู้บริหารหลกั คือนายปิยะ เตชากูล ซึง่มีประสบการณ์และช่ือเสยีงในวงการธุรกิจ
มานานจนได้สร้างความน่าเช่ือถือ ความเช่ือมัน่และความสมัพนัธ์อนัดีกับทางลกูค้าของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ การ
เปลีย่นแปลงผู้บริหารหลกัอาจสง่ผลกระทบที่ท าให้บริษัทได้รับความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจได้ 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ และก าหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงด้วยการระบขุอบเขตอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจอนมุตัิในแตล่ะต าแหนง่และสว่นงานอยา่งชดัเจน โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารและ
การจัดการอย่างเป็นระบบผ่านผงัอ านาจอนุมัติที่ได้ก าหนดไว้ สร้างกรอบแนวทางในการสร้างบุคลากรของบริ ษัทฯ ขึน้มา
ทดแทนด้วยการสง่อบรมในหลกัสตูรต่างๆเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบตา่งๆ
ให้ผู้มีความรู้และความสามารถและพิจารณาผลตอบแทนอยา่งเหมาะสม เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบตัิหน้าที่และลดการพึง
พิงพนกังานรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายสรรหาบคุลากรที่ความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกบับริษัทฯ
ให้สอดคล้องกบัแผนธุรกิจอีกด้วย ดงันัน้ บริษัทฯ มัน่ใจวา่จะสามารถลดความเสี่ยงจากการพึง่พิงผู้บริหารหลกัและสร้างบริษัท
ฯ อยา่งยัง่ยืนโดยลดการพึง่พิงกรรมการและผู้บริหารหลกัได้ 
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การจดัการ และการก ากบัดแูลกิจการ 
 
การก ากับดูแลการปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดี 
 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ซึง่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน น ามายึดถือปฏิบตัิตามอย่างตอ่เนื่อง สง่ผลให้บริษัทฯ 
ได้รับการประเมินผลด้านการรายงานบรรษัทภิบาลท่ีดี ในปี 2560 อยูใ่นระดบั “ดี” 

ผลการประเมิน: บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) ได้รับ                     
คะแนนเฉลีย่โดยรวม 

ปี 2559 66% 
ปี 2560 75% 

คณะกรรมการบริษัทเช่ือมัน่วา่การยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล จริยธรรม คณุธรรมในการด าเนินธุรกิจจะช่วยเสริมสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับกิจการในระยะยาว และมีการติดตามการปรับปรุงและพฒันาการก ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
2560 บริษัทฯ ได้ด าเนินการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

 
หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถอืหุ้น (RIGHTS OF SHAREHOLDER) 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัและเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่กระท าการใดๆ อนั
เป็นการละเมิดสทิธิหรือการริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น ซึง่สทิธิดงักลา่วรวมทัง้ได้อ านวยความสะดวกแกผู่้ ถือหุ้นในการใช้สทิธิตา่งๆ 
และได้ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิที่ผู้ ถือหุ้นควรได้รับ ดงันี ้ 
1. การแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านทราบถึงความคืบหน้าการด าเนินงานของกิจการอย่างสม ่าเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น

ทราบโดยตรงหรือผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
2. การจดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีของบริษัท และหากมี

ความจ าเป็นเร่งดว่นท่ีจะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเร่ืองที่กระทบหรือเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ซึง่
จ าเป็นต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท สามารถเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป 

3. การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น 
 

3.1 การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 เผยแพร่ข้อมลูหนงัสอืเชิญประชมุระเบียบวาระการประชมุ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนงัสอืมอบฉนัทะทกุ

แบบ ประกอบด้วย แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (ส าหรับผู้ ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทย
เท่านัน้) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด หลกัฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้ข้อมูลพร้อมระบุ
เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียน ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระผ่านทางเว็บไซด์ (www.atp30.com) ล่วงหน้า
ก่อนการประชมุ 30 วนัก่อนท่ีจะจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้น 

 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปี โดยระบุวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมชัดเจนพร้อมทัง้
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม วตัถปุระสงค์ และเหตผุลความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชมุครัง้
ที่ผ่านมา รายงานประจ าปี หนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมระบวุิธีการมอบฉนัทะอย่างชดัเจน และเอกสารประกอบการ
ประชมุอื่นๆ โดยบริษัทท าการจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 7 วนัเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูข่าวสารซึ่งน ามาใช้ตดัสินใจ
ในการลงมติที่เพียงพอ ถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และมีโอกาสศกึษาวาระการประชุมลว่งหน้า พร้อมทัง้ประกาศลง
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หนงัสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วนัก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 3 วนั เพื่อเป็นการบอกกลา่วการเรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
เป็นการลว่งหน้า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นเตรียมตวัมาร่วมประชมุ 

 ในกรณีที่เพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ โดยจะปฏิบตัิในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสทิธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ เท่านัน้ และจะสง่หนงัสือนดัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม รวมทัง้เผยแพร่ข้อมูล
ประกอบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไว้ในเว็บไซต์ (www.atp30.com) ก่อนจดัสง่เอกสาร 
 

3.2 การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นในวนัประชุมอย่างเท่าเทียมกนัทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ ถือหุ้นรายย่อยโดยเฉพาะ   

นกัลงทุนสถาบนั และมีการจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
อย่างเพียงพอ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลา
ลงทะเบียนแล้วก็ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่
เสยีสทิธิ 

 จดัให้มีสถานท่ีจดัการประชมุที่สะดวกตอ่การเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และมีขนาดเพียงพอรองรับจ านวนผู้ ถือหุ้น 
ซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวดัใกล้เคียง และมีแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉกุเฉิน ณ วนัประชุม เพื่อเพิ่มความ
มัน่ใจและรักษาความปลอดภยัให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย 

 น าระบบบาร์โค้ด (Bar Code) มาใช้ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเพื่อความถกูต้อง สะดวก และรวดเร็ว 
 บริษัทฯ ไม่กระท าการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทุกคนย่อมมี

สทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชมุ 
 ก่อนเร่ิมการประชมุทกุครัง้ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ ชีแ้จงหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการประชมุทัง้หมด อาทิ การเปิด

ประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้วิธีการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท 

 บริษัทฯ จะระบกุารมีสว่นได้สว่นเสียของกรรมการไว้ในหนงัสือเชิญประชมุฯ และในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น หาก
กรรมการทา่นใดมีสว่นได้สว่นเสีย หรือมีสว่นเก่ียวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ เข้าร่วม
ประชมุทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการทา่นท่ีมีสว่นได้เสยีนัน้จะไมเ่ข้าร่วมประชมุในวาระนัน้ๆ 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นอาสาท าหน้าที่เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
สอบถามเก่ียวกบักระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสยีง 

 สนับสนุนให้ผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถามแสดงความ
คิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสยีงร่วมกนัตดัสนิใจในเร่ืองที่ส าคญัต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทในท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น เช่น การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนมุตัิผู้สอบ
บญัชีการจดัสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทนุ การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบับริคณห์สนธิ และการอนุมตัิ
รายการพิเศษ เป็นต้น 

 จัดให้มีแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการพฒันาการจัดประชุม ให้มี
ประสทิธิภาพท่ีดีขึน้ โปร่งใส และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น 
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3.3 การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นหลงัวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวนัท าการถดัไปจากวนัประชุมสามญัผู้

ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ Electronic Listed Company 
Information Disclosure (ELCID) และเปิดเผยไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท (www.atp30.com) 

 บริษัทฯ ได้จัดรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนัหลงัวัน
ประชุมตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนัทึกรายละเอียดการประชุมฯ อย่าง
ครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย บนัทึกรายงานการประชุมฯ การออกเสียงและข้อซกัถามของผู้ ถือหนุแต่ละวาระ
อยา่งละเอียดบนเว็บไซด์ของบริษัท (www.atp30.com) 

 น าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ ถือหุ้ นในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นมา
พิจารณา และหาแนวทางการปรับปรุงเพื่อพฒันาการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
 

บริษัทฯ ได้ระบกุารมีสว่นได้เสียของกรรมการไว้ในหนงัสือเชิญประชุมฯ และในการประชุมผู้ ถือหุ้น หากกรรมการ
ทา่นใดมีสว่นได้สว่นเสยีหรือมีสว่นเก่ียวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทราบก่อนการ
พิจารณาวาระโดยกรรมการทา่นท่ีมีสว่นได้สว่นเสยีนัน้จะไมร่่วมประชมุ และงดออกเสยีงในวาระนัน้ๆ 

 
หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholder)  
 บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย โดยไมค่ านงึถึง เพศ อาย ุสีผิว เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ความเช่ือ ความ
คิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ 
 บริษัทฯ มีแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลเพื่อปกปอ้งสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม สร้าง
ความมัน่ใจในการลงทนุกบับริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิเสนอระเบียบวาระการประชมุ และเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิ เพื่อเข้า
รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 30 วนัก่อนงานประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเผยแพร่หลกัเกณฑ์การใช้สทิธิดงักลา่ว 
ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.atp30.com) 
1. ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชมุ และลงมติแทนผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิได้รับเอกสารและค าแนะน าในการ

มอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะที่ถกูต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยตนเองได้ 
เพื่อสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงมติในแตล่ะวาระได้เอง เมื่อยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะให้กรรมการ
ในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ ถือหุ้นทุกประการ ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการท างานของ
กรรมการอิสระแตล่ะทา่นท่ีครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา 
บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบอ านาจโดยเสนอรายช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา
คดัเลอืกเป็นผู้ รับมอบอ านาจในการประชมุผู้ ถือหุ้นและลงมติในวาระตา่งๆ แทน  

2. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัทฯ เพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่
ในระยะเวลาอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็น
ว่าวาระดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกในการ
น าเสนอวาระดงักล่าวเข้าที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยจะด าเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทาง
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัทฯ เพื่อขอเสนอช่ือบคุคลเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท โดยได้
แจ้งความประสงค์ผา่นมายงับริษัทฯ พร้อมจดัสง่ข้อมลูประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิและหนงัสอืแสดงความ
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ยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือมาอยา่งครบถ้วน ลว่งหน้าในระยะเวลาอยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือ
หุ้นสามญั บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอบุคคลดงักล่าวที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนดเข้า
ด ารงต าแหนง่แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในแตล่ะปี เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติตอ่ไป 

4. ด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นตามล าดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่ม
ระเบียบวาระในที่ประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

5. จดัสรรเวลาประชุมอยา่งเพียงพอ พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น
และตัง้ค าถามในท่ีประชมุ และได้ใช้สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสยีงในทกุวาระ
การประชมุผา่นบตัรลงคะแนนเสยีงที่บริษัทได้แจกให้ในวนัประชมุ 

6. กรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามในที่ประชุม รวมทัง้ได้บนัทึกประเด็น
ซกัถามและข้อคิดเห็นที่ส าคญัไว้ในรายงานการประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

7. บริษัทฯ มีแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยก าหนดในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานในหัวข้อ
จริยธรรมและบทลงโทษทางวินยั ซึง่ได้มีการเผยแพร่ให้พนกังานทกุคนทราบ 

8. บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการปอ้งกนัมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมลูส าคญัอนัมีผลตอ่การลงทนุ โดย
กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ทุกครัง้ที่มีการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ภายใน 3 
วนัท าการตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

9. เปิดเผยข้อมลูที่เป็นปัจจุบนัผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.atp30.com) เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ส าคญัของบริษัทฯ ที่มีการเปลีย่นแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยตามข้อก าหนดตา่งๆ โดยภายหลงัจาก
การเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว ได้น าข้อมลูเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.atp30.com) 

หมำยเหตุ :   1.บริษัทฯ ไม่มนีโยบำยหรือโครงกำรให้สิทธิแก่ผู้บริหำรในกำรซ้ือหลกัทรพัย์ของบริษัท เพือ่เป็นกำรก ำกบัดูแลปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐำน
ของผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม 

 
หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholdes) 

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้มีสว่นได้เสีย และก าหนดเป็นแนวปฏิบตัิไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความ
มัน่ใจวา่สทิธิตามกฎหมายใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัผู้มีสว่นได้เสีย ไม่วา่จะเป็นผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน ผู้บริหาร คูค้่า คูแ่ขง่ทางการ
ค้า เจ้าหนี ้รวมถึงชมุชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสงัคมจะได้รับการดแูล นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้เสริมสร้างความร่วมมือกบัผู้มี
สว่นได้เสยีในกลุม่ตา่งๆ เพื่อให้สามารถด าเนินกิจการต่อไป มีความมัน่คงและตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย เพื่อ
สร้างความส าเร็จในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบตัิในเร่ืองดงักลา่ว ดงันี ้
1. แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมัน่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบ

บญัชีและการเงินที่มีความเช่ือถือได้ สร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้นโดยค านงึถึงการเจริญเติบโตของบริษัท
ในระยะยาวและผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน 
ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซือ่สตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ด้วยความบริสทุธ์ิใจและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุม่ผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเต็มความสามารถ ไมด่ าเนินการใดๆ ใน
ลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทไมแ่สวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และไม่เปิดเผยข้อมลู
ลบัตอ่บคุคลภายนอก 

2. แนวทางการปฏิบัติต่อลูกค้า : สร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้าโดยการสง่มอบบริการท่ีมีคณุภาพตามความต้องการ
ของลกูค้า มีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการบริการอย่างครบถ้วนถกูต้อง ทนัต่อเหตกุารณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง, จดัให้มีช่องทางการสือ่สารเพื่อให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพการบริการ, ไมก่ าหนดเง่ือนไขการค้าที่
ไมเ่ป็นธรรมตอ่ลกูค้า, การปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีตอ่ลกูค้าอยา่งโปร่งใสและเทา่เทียมกนั 

http://www.atp30.com/
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และให้ความส าคญัในการรักษาข้อมลูที่เป็นความลบัของลกูค้าอย่างสม ่าเสมอ และไม่น าข้อมลูดงักลา่วมาใช้เพื่ อ
ผลประโยชน์ของตนเอง และ/ หรือผู้ที่เก่ียวข้องอื่นๆ 

3. แนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน : พฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี รวมทัง้การสง่เสริม
การท างานเป็นทีม เพื่อสร้างความมัน่ใจและเป็นขวญัก าลงัใจให้แก่พนกังานในการปฏิบตัิงานกบับริษัทฯ ด้วยความ
มัน่คงในอาชีพโดยมีแนวปฏิบตัิ คือ 

 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของ
พนกังานแตล่ะคน 

 ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการท างาน ให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิต และทรัพย์สนิของพนกังาน 
 การแต่งตัง้ การโยกย้าย รวมทัง้การให้รางวลั และการลงโทษพนกังาน ต้องกระท าด้วยความเสมอภาคบริสทุธ์ิใจ 

และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้ การกระท าหรือการปฏิบตัิของพนกังาน
นัน้ๆ  

 ปฏิบัติต่อพนักงานบนพืน้ฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้และ
ความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาสกบัพนกังานอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ  

 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอยา่งเทา่เทียมและเสมอภาค 
 ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด  
 บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของ

พนกังาน 
 ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความสภุาพและให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัญญาชนและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ 
 มีช่องทางให้พนกังานเข้าแจ้งเร่ืองที่สอ่ไปในทางผิดระเบียบ วินยั และกฎหมายได้ 
 ส่งเสริมให้พนกังานเข้าใจในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาท หน้าที่เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของ

จรรยาบรรณอยา่งทัว่ถึง 
 สง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางในการท างาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานและบริษัทฯ 

โดยรวม  
4. แนวทางการปฏิบัติต่อคู่ ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี ้: ค านึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสตัย์ในการ

ด าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมี
จรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจในการแขง่ขนัทางธุรกิจ บริษัทฯ ยึดถือกติกาการแข่งขนัที่เป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตัิ
ดงันี ้

 คู่ ค้า :ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากบัคู่ค้าโดยไม่สจุริต และปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง 
และเง่ือนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ
ลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลกัแหง่ความสมเหตสุมผล 

 คู่แข่งทางการค้า : ประพฤติปฏิบตัิตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุริต
หรือไมเ่หมาะสม และไมท่ าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการค้า ด้วยการกลา่วหาในทางเสือ่มเสยีโดยปราศจากข้อมลู
ความจริง 

 เจ้าหนี ้: ปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง และเง่ือนไขที่มีตอ่เจ้าหนีโ้ดยเคร่งครัด รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
แก่เจ้าหนีด้้วยความซื่อสตัย์ ถกูต้อง และตรงเวลา ให้แก่เจ้าหนีอ้ยา่งสม ่าเสมอและแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า หาก
ไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อผกูพนัในสญัญา เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 
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5. แนวทางการปฏิบัติต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม : ค านงึถึงความปลอดภยัของสงัคม สิง่แวดล้อม และคณุภาพชีวิต
ประชาชน รวมถึงให้ความส าคญัของการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั ตลอดจนสง่เสริม
การใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืน โดยบริษัทฯ ก าหนดแนวทางปฏิบตัิดงันี  ้ 

 ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทจะค านึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสงัคม 
สิง่แวดล้อม และคณุภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สดุ 

 ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีสง่ผลเสยีหายตอ่ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมเกินกวา่ที่กฎหมายก าหนด 
 สง่เสริมการใช้และการอนรัุกษ์พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อประโยชน์ตอ่สว่นรวมและชนรุ่นหลงั 
 ไมส่นบัสนนุกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภยัตอ่สงัคม หรือศีลธรรมอนังดงาม และ/หรือเป็นการสง่เสริมอบายมขุ 
 จดัให้มีระบบการร้องทกุข์ในเร่ืองที่อาจมีผลกระทบตอ่ชมุชน 
 ด าเนินการตรวจสอบหาสาเหต ุปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ ร้องทกุข์ทราบในเวลาอนัควร 
 ปลกูฝังจิตส านกึของความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึน้ในหมู่พนกังานทกุระดบัอยา่งต่อเนื่องและ

จริงจงั  
 ปฏิบตัิและให้ความร่วมมือหรือควบคมุให้มีการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบ

ที่ออกโดยหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล 
 ให้ความสนบัสนนุกิจกรรมของชุมชนและสงัคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาสงัคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทัง้การ

สนบัสนนุการศกึษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์  
 ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม อัน

เนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมอือยา่งเต็มที่กบัเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  
 
การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ 
1. บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนท่ีจะต้องรับทราบ และ

ปฏิบตัิตามนโยบายและข้อก าหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลกัการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอีกทัง้
ผู้บริหารทกุระดบัจะต้องดแูลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัในการสง่เสริมให้พนกังานภายใต้การบงัคบับญัชามี
ความรู้ความเข้าใจและปฏิบตัิตามคูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด 

2. บริษัทฯ จะไม่ด าเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือขัดกับหลักการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ หาก
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานกระท าผิดหลกัการก ากับดแูลกิจการตามที่ก าหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินยัอย่าง
เคร่งครัด และหากมีการกระท าที่เช่ือได้ว่าท าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบงัคบัของภาครัฐ บริษัทฯ จะ
ส่งเร่ืองให้เจ้าหน้าที่รัฐด าเนินการต่อไป หากพนักงานทุกระดับของบริษัทประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือ
ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจที่มิได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ 

3. บริษัทฯ ก าหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส าคัญที่จะด าเนินการให้
พนกังานภายใต้สายบงัคบับญัชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตัิตามคู่มือหลกัการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
อยา่งจริงจงั ผู้ที่กระท าผิดจริยธรรมที่ก าหนดไว้จะได้รับโทษทางวินยัอยา่งเคร่งครัด เพื่อให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้
เสยีทกุฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั และมีความเป็นธรรมตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ บริษัทได้จดัให้มีช่องทางรับแจ้ง
เบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีสว่นได้เสียได้รับ ผลกระทบ หรือ มีความเสีย่งที่จะ
ได้รับผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจาก
การปฏิบตัิของพนกังานของบริษัทเก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอ่ถึง
การทจุริต การปฏิบตัิอยา่งไมเ่ทา่เทียมกนั หรือการกระท าที่ขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ 
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4. ในกรณีที่เป็นเร่ืองส าคญั เช่น เป็นเร่ืองที่กระทบต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ หรือเป็น
การกระท าที่ขัดต่อนโยบายของบริษัท หรือเก่ียวข้องกับผู้ บริหารระดับสูง จะส่งเร่ืองต่อไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อด าเนินการหาข้อเท็จจริง สว่นกรณีที่เป็นค าถามทัว่ไป เช่น ราคาหุ้น การจ่ายเงินปันผล หรือข้อมลูอื่น
ใดเก่ียวกับบริษัทฯ ไม่ถือว่าเป็นการร้องเรียน แต่จะส่งเร่ืองให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อตอบกลบัแก่
ผู้สอบถาม  
ทัง้นี ้ผู้แจ้งเบาะแสต้องระบช่ืุอวิธีการติดต่อกลบั ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศพัท์ อีเมล์ หรือโทรสาร รวมทัง้ช่ือบคุคลหรือ
เหตกุารณ์ท่ีร้องเรียน และข้อมลูท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ เพ่ือแสดงความบริสทุธ์ิใจ ไมไ่ด้มีเจตนาในการให้ร้าย หรือก่อให้เกิด
ความเสยีหายแก่ผู้อื่นหรือตอ่บริษัทฯ โดยบริษัทจะด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนและบนัทึกการสอบสวนไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่เปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแส รวมทัง้ด าเนินการจัดเก็บข้อมลูการร้องเรียนเป็นความลบั และ
บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับผู้แจ้งร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เช่น  ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที่ที่ท างาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้า ง หรือการ
กระท าอื่นใดที่ไมเ่ป็นธรรมแก่ผู้ ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดงักลา่ว  

   
หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทฯ มีช่องทางติดต่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้
ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูที่ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลาและเท่าเทียมกนัแก่นกัลงทุน และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ ทัง้ในสว่น
ของขา่วสาร ข้อมลูบริษัทฯ รายงานทางการเงิน ข้อมลูที่น าเสนอแก่นกัวิเคราะห์และนกัลงทนุ และข้อมลูส าคญัอื่นที่มีผลกระทบ
ตอ่มลูค่าหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะมีช่องทางการติดต่อกบันกัลงทนุและช่องทางในการเปิดเผยข้อมลูผ่านช่องทาง
ตา่งๆ ดงันี ้ 
1) ข้อมูลเผยแพร่และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของ

บริษัท(www.atp30.com) 
2) แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

 การรายงานข้อมลูคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร : เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-
1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.atp30.com) 

 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ทกุครัง้ที่มีการซือ้ ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์ต่อ  ก.ล.ต. 
มาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งนบัเป็นอีกมาตรการส าคญัที่จะส่งเสริมกา ร
ก ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายในเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ จะจดัสง่จดหมายแจ้งขอความร่วมมือในการงดซือ้ ขาย หรือ
โอนหลกัทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนสิน้งวดบัญชีในแต่ละไตรมาส นอกจากนีก้รรมการและผู้บริหาร
จะต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการมีสว่นได้เสยีของตนตอ่บริษัทฯ เป็นประจ าและจะปรับปรุงข้อมลูทกุปี โดยข้อมลู
ดงักลา่วจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทฯ เท่านัน้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 2/2552 
เร่ืองการรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการผู้บริหารและบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง 

 การรายงานข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ : บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมลูส าคญัของ
บริษัทฯ รวมถึงรายงานทางการเงิน และสารสนเทศอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ ตลท. และส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดอย่าง
ถกูต้อง ชดัเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชบั เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญั ทัง้ด้านบวกและ
ด้านลบ และผา่นการพิจารณากลัน่กรองตามขัน้ตอนท่ีก าหนด เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ที่มีสว่นได้เสยีได้รับสารสนเทศ
อยา่งเทา่เทียมกนัตามที่ก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยมีการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศ ผา่นช่องทาง
ตา่งๆ ดงันี ้

http://www.set.or.th/
http://www.atp30.com/
http://www.atp30.com/
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- ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต. 
- แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
- เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.atp30.com)  
- สือ่สาธารณะตา่งๆ ได้แก่ หนงัสอืพิมพ์ นิตยสาร และโทรทศัน์  
- การให้ข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัวเิคราะห์ และนกัลงทนุ ที่มาเยี่ยมชมกิจการ และพบปะกบัผู้บริหาร 
- การจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผา่นทางไปรษณีย์ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้ สอบบัญชีในรายงานประจ าปี และมีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดย
ก าหนดให้พนกังานทุกระดบัของบริษัทฯ ต้องไม่น าข้อมลูที่เป็นความลบัไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบคุคลอื่น 
และรักษาข้อมูลภายใน และเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อบคุคลภายนอก อนัน าไปสูก่ารแสวงหาประโยชน์เพื่อ
ตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมลูที่มีผลกระทบตอ่ราคาหุ้น ความลบัทางการค้า หรือกล
ยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ  พนกังานท่ีเปิดเผยข้อมลูและข่าวสารที่ส าคญัของบริษัทออกสูบ่คุคลภายนอกโดยมิได้รับ
ความเห็นชอบจาก กรรมการผู้จัดการ จะได้รับพิจารณามาตรการทางวินัยตามระเบียบของบริษัทและอาจถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 นกัลงทนุสมัพนัธ์ : บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัอยา่งสงูตอ่การบริหารความสมัพนัธ์กบันกัลงทนุ ซึง่จะมุง่เน้นการ
ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริต มุง่มัน่ ทุม่เท ความถกูต้อง ความเพยีงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา 
เพื่อให้นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์และผู้ เก่ียวข้องได้รับสารสนเทศอยา่งเพียงพอ ถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเทา่เทียม
กนั เพื่อสง่เสริมให้ช่องทางในการสือ่สารกบันกัลงทนุนกัวเิคราะห์และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 
รวมทัง้เปิดโอกาสให้นกัลงทนุได้ซกัถาม ตลอดจนรับทราบข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ ผา่นหลากหลายช่องทาง มี
การจดัการให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยและนกัลงทนุ เข้าเยีย่มชมกิจการและพบปะผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการสง่เสริมความรู้ให้แก่นกัลงทนุในงานท่ี ตลท.ซึง่ผู้ที่สนใจหรือนกัลงทนุ
สามารถสอบถามข้อมลูมายงัฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ โดยติดตอ่ผา่น 4 ช่องทาง ดงันี ้
  

ที่อยู่ : บริษัท เอทีพี30 จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 700/199 หมูท่ี่ 1 ต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160 

อีเมล์หรือเว็บไซด์: www.atp30.com 
โทรศัพท์: 
โทรสาร: 

0-3846-8788, 0-3846-8789   
0-3846-8788 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)  
คณะกรรมการบริษัทมีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท  ตลอดจน

ก ากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล โดยมี
รายละเอียดคณะกรรมการและความรับผิดชอบ ดงันี ้
 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน  3 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหารจ านวน 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกวา่ 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการเพื่อให้เกิดการถ่วงดลุอ านาจที่ดีในการของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
 
องค์ประกอบและคุณลักษณะของกรรมการ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทต้องมีจ านวนสดัสว่นของกรรมการท่ีเป็นอิสระเพียงพอ ท่ีจะสามารถตรวจสอบ
ถ่วงดลุการท างานของคณะกรรมการบริษัทและการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ทัง้นี ้กรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายของ
ทกัษะประกอบด้วย ทกัษะทางด้านบญัชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจดัการ ด้านการตลาด ด้านกลยทุธ์ ด้านการบริหารความ
เสี่ยง ด้านกฎหมาย และด้านการก ากบัดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
กรรมการทัง้คณะและมีจ านวนไม่น้อยกวา่ 3 คน ซึง่ ปัจจบุนัจ านวนกรรมการอิสระของบริษัทมีจ านวนครบถ้วนตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

 
วิธีสรรหากรรมการ 

การคดัเลือกบคุคลที่เหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ กระท าโดยบริษัทเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตามคณุสมบตัิที่
บริษัทฯ ก าหนด โดยฝ่ายที่เก่ียวข้องจะเสนอช่ือบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด โดย
พิจารณาจากประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา เมื่อที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทจะเสนอรายช่ือบคุคลดงักลา่วเพื่อขออนมุตัิเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทตอ่
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยขอมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
รวมทัง้คดัเลอืกกรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองแทนต าแหนง่กรรมการเฉพาะ
เร่ืองที่ว่างลงหลงัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี และน าเสนอรายช่ือต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ
แตง่ตัง้ตอ่ไป 
 
คณะกรรมการบริษัท  

การตระหนกัถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการชีแ้นะทิศทางการด าเนินงาน ติดตามดแูลการท างานของ
ฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรู้ ความสามารถ โปร่งใส ระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
(Accountability) ของคณะกรรมการบริษัทท่ีมีตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น โดยเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ  
คณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท 
1. มีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ตลอดจนข้อก าหนดของ ตลท. ก.ล.ต. และข้อบงัคบัของบริษัท 
2. เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
3. มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์ และมีความอิสระในการตดัสนิใจ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
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4. มีความรับผิดชอบท่ีจะปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ และสามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อยา่ง
เต็มที่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ (Accountability to Shareholders) และตดัสินใจด้วย
ความระมดัระวงั (Duty of care) รักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

5. ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซือ่สตัย์ สจุริต มีจริยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 
1. ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ฯ และให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมติของผู้ ถือหุ้น  
2. มีหน้าที่ก าหนดวิสยัทศัน์ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร

ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อยา่งมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลเพื่อเพิ่มมูลคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และการเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

3. รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ นโดยสม ่าเสมอด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
สาระส าคญัตอ่ผู้ลงทนุอยา่งถกูต้องครบถ้วนมีมาตรฐานและโปร่งใส 

4. คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ และมี
ความสนใจในกิจการของบริษัทท่ีตนเป็นกรรมการอยา่งแท้จริง 

5. ประเมินผลการปฏิบตัิงานและก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู 
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารโดยให้มีความตัง้ใจและระมัดระวังในการ

ปฏิบตัิงาน 
7. ก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวดัผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนด

เปา้หมายในการปฏิบตัิงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ สมเหตสุมผล 
8. ก ากบัดแูลให้มีการด าเนินธุรกิจ และปฏิบตัิงานอยา่งมีจริยธรรม  
9. ก ากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสีย่งอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ  
10. พิจารณาตดัสินในเร่ืองที่มีสาระส าคญัเช่นนโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทนุขนาดใหญ่อ านาจการบริหารการ

ได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ และรายการอื่นใดที่กฎหมายก าหนด 
11. ก าหนดอ านาจและระดบัการอนมุตัิในการท าธุรกรรม และการด าเนินการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานของบริษัทให้คณะ

หรือบคุคลตามตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยจดัท าเป็นคู่มืออ านาจด าเนินการ 
และให้มีการทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

12. จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เช่ือ ถือได้รวมทัง้ดูแลจัดให้มีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคมุภายใน 

13. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และพิจารณาค่าสอบบญัชีประจ าปี เพื่อน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้นในการ
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้   

14. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบ
บญัชีไว้ในรายงานประจ าปีและครอบคลมุในเร่ืองส าคญัๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

15. ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ให้เป็นไปตามกฎบตัรที่ก าหนดไว้ 
16. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบตัิด้วยตนเองและประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยรวม 
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ทัง้นี ้ก าหนดให้กรรมการซึง่มีหรืออาจมีความขดัแย้งในสว่นได้เสยี หรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท 
ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
หมำยเหต ุ:    

1. คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทที่จะไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทอืน่ ต้องรับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

2. คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอืน่ของผู้บริหำรระดบัสูง เนือ่งจำกบริษัทฯ ไม่มี บริษัทย่อย และ/
หรือ บริษัทร่วม 

3. ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีกำรจดัปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ เนื่องจำกไม่มีกรรมกำรใหม่ มติจำกที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 
พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งวำระกลบัเข้ำมำด ำรงต ำแหน่ง 

 

วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งเมื่อพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับแต่งตัง้ให้

ด ารงต าแหนง่ได้อีก 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณุสมบตัิกรรมการตรวจสอบ 
1. ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 
2. มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ 
3. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
4. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการตรวจสอบ

อย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงิน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees) 
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มัน่ใจว่า มีความถกูต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและ
ประจ าปี 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้  โยกย้าย  เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า
จ าเป็นและเป็นสิ่งส าคญั พร้อมทัง้น าข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคมุภายในที่ส าคญัและ
จ าเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้จดัการแผนกตรวจสอบระบบงาน
ภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
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4. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชี รวมถึ งพิจารณาเสนอ
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่าย
จดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป  
6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในเร่ืองดังกล่าวให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วน ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่งที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
8. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยปีละ 4  ครัง้ 
9. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักลา่วต้องลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์  หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี  
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
 จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(Charter) 
 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแตง่ตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
11. ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจดัการผู้บริหาร หรือพนกังาน

ของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชมุหรือสง่เอกสารที่เห็นวา่เก่ียวข้องหรือจ าเป็น 
12. ให้มีอ านาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบคุคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้ค าปรึกษาในกรณี

จ าเป็น 
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทัง้

ปัญหาอปุสรรคในการปฏิบตัิงานที่อาจเป็นเหตใุห้การปฏิบตัิงานไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ในการจัดตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุปี 

14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
15. ปฏิบตัิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  
 บริษัทฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะคณะกรรมการ
บริหารและกรรมการผู้จัดการ ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้ จัดการไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุล
อ านาจในมติที่ส าคญั ซึง่จะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) รวมทัง้กรรมการ
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บริษัทฯ ที่จะไม่สามารถอนมุตัิรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบคุคลที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองมีสว่นได้เสียในการ
ท ารายการนัน้ 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบการควบคมุภายใน โดยปัจจบุนับริษัทได้แตง่ตัง้บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญจาก
ภายนอกเป็นผู้ประเมินระบบควบคมุภายในของบริษัท รวมถึงท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของ
ระบบควบคมุภายใน ระบบบริหารความเสีย่ง การก ากบัดแูลกิจการ และต้องรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย
ไตรมาสละ 1 ครัง้และจดัท าแผนการตรวจสอบระบบควบคมุภายในเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 
 

วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี ซึ่งเมื่อพ้นจากต าแหนง่ตามวาระแล้ว อาจได้รับแต่งตัง้

ให้ด ารงต าแหนง่ได้อีก 
 

คณะกรรมการอิสระ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทต้องมีจ านวนสดัสว่นของกรรมการท่ีเป็นอิสระเพียงพอท่ีจะสามารถตรวจสอบ

ถ่วงดลุการท างานของคณะกรรมการบริษัทและการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 
ใน 3 ของกรรมการบริษัท ทัง้หมดและมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุก าหนด ดงันี ้
 

คณุสมบตัิกรรมการอิสระ 
1.  ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ* ทัง้นีใ้ห้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ที่

เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี

อ านาจควบคมุของบริษัท* เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
3.  ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  

คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท* ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท* เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการ มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่น
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท  

8.  ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น
หุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
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ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ  

9.  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
* รวมถงึบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committees) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะเร่ือง เพื่อท าหน้าที่ในด้านการบริหารและจดัการความ
เสีย่งที่อาจเกิดขึน้กบักิจการให้มปีระสทิธิภาพ โดยสอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
1. ก าหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสีย่งองค์กร 
2. ก ากบัดแูลและสนบัสนนุให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมาย

ทางธุรกิจรวมถึงสภาวการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 
3. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ รวมทัง้แนวทาง

การก าหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มี
ประสทิธิภาพอยา่งตอ่เนื่อง 

4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ส าคญั ซึ่ง
อาจมีผลกระทบตอ่บริษัทอยา่งมีนยัส าคญั ต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สดุ 

5. ประชมุคณะกรรมการฯ อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
6. ปฎิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริหารความเสีย่ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งเมื่อพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว อาจ

ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ได้อีก 
 

การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee 

: NRC) 

คณุสมบตัิของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

1. มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจถงึคณุสมบตัิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึง

มีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล 

2. ต้องเป็นกรรมการบริษัทท่ีมีความเป็นกลาง และมีความเป็นอิสระตามหลกัาการก ากบัและดแูลกิจการท่ีดี 

3. สามารถอทุศิเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบตัิหน้าที ่

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้รับการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการ
และผู้บริหารอยา่งน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ 

2. กรรมการอสิระ ด ารงต าแหนง่ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ

จดัการประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

การสรรหา 

• ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
จ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการ เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการ
บริษัท  

• พิจารณาสรรหา คดัเลอืกและเสนอบคุคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัทท่ีครบวาระ และ/หรือ มี
ต าแหนง่วา่งลง และ/หรือ แตง่ตัง้เพิ่ม 

• ปฏิบตัิการอื่นใดเก่ียวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

• ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อ
พิจารณาอนมุตั ิ
การก าหนดคา่ตอบแทน 

• จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย เพื่อเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัท 

• ก าหนดคา่ตอบแทนทีจ่ าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นตวัเงินและมใิช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล โดย
การก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พจิารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน 
และเปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจที่คล้ายกนั และประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพือ่ขออนมุตัิ 

• รายงานนโยบาย หลกัการและเหตผุลของการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี ของบริษัทฯ 

• ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการก าหนดคา่ตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

• โดยฝ่ายบริหารและหนว่ยงานตา่งๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมลูและเอกสารที่เก่ียวข้องตอ่ คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ให้บรรลุ
ตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

วาระการด ารงต าแหนง่ 

1. กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มีวาระการด ารงสอดคล้องกบัคณะกรรมการบริษัท (คราวละ3 ปี) 
2. กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน อาจได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่ตอ่ไปได้อกีตามที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่เหมาะสม 
3. นอกเหนือจากการพ้นจากต าแหนง่ตามข้อ 1 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จะพ้นต าแหนง่เมื่อ 

• ลาออก 

• คณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้พ้นจากต าแหนง่ 
4. คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการแตง่ตัง้ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการ

ด าเนินการตามวตัถปุระสงค์หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามข้อ 1 
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หรือ 3 ได้ โดยบคุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้เข้าเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ทดแทนตามข้อ 3 จะอยูใ่น
ต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนซึง่ตนแทนเทา่นัน้ 

 

คณะกรรมการบริหาร 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1. ท าหน้าที่ควบคมุการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้และรายงานผล

การด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัททัง้นีใ้นการด าเนินการประชมุของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการ
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนน
เสียงข้างมากจากที่ประชุมและคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะ
กรรมการบริหารทัง้หมด 

2. พิจารณางบประมาณประจ าปี และขัน้ตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ
ควบคมุดแูลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

3. พิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท 
4. พิจารณาอนมุตัิการลงทนุและก าหนดงบประมาณในการลงทนุ ตามอ านาจในคูม่ืออ านาจด าเนินการ 
5. พิจารณาการท าสญัญาตา่งๆ ท่ีมีผลผกูพนับริษัทตามอ านาจในคูม่ืออ านาจด าเนินการ 
6. รับผิดชอบให้มีข้อมลูที่ส าคญัตา่งๆ ของบริษัท อยา่งเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท 

ผู้ ถือหุ้น รวมถึงจดัท ารายงานทางการเงินท่ีนา่เช่ือถือ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีและโปร่งใส 
7. พิจารณาผลก าไรและขาดทนุของบริษัทและเสนอจ่ายปันผลประจ าปีตอ่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาการด าเนิน

ธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มี ขัน้ตอนให้ผู้ปฏิบตัิงานต้องรายงาน
เหตกุารณ์ หรือการกระท าที่ผิดปกติ หรือการกระท าผิดกฎหมายตอ่คณะกรรมการบริหารอยา่งทนัทว่งที และในกรณี
ที่เหตกุารณ์ดงักลา่วมีผลกระทบที่มีสาระส าคญั  จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาแก้ไข 
ภายในระยะเวลาอนัสมควร 

8. ด าเนินการใดๆเพื่อสนบัสนนุการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่
ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท                  

9. การเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเร่ืองใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ถดัไป 

 
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวข้างต้นนัน้ จะไม่รวมถึง

อ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนมุตัิรายการใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอ านาจช่วง หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัท ซึ่ง
การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

 

วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งตามการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบริษัท ซึง่เมื่อพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระแล้ว อาจได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ได้อีก 
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การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศก าหนดตารางประชุมล่วงหน้า 1 ปี ให้กรรมการและผู้ เก่ียวข้องทราบ โดยการ

ประชมุวาระปกติอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ทัง้นีอ้าจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระ
ไว้ลว่งหน้าและมีการแบง่หมวดหมูอ่ยา่งชดัเจน อาทิ เร่ืองเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ เพื่อพิจารณา 
 ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยต้องมีกรรมการเข้า
ร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็นตามแนวปฏิบตัิปกติ 
บริษัทฯ จะจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท 3 เดือนต่อครัง้ และมีการจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อน
การประชุมลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาพิจารณา
และตดัสินใจอย่างถกูต้องในเร่ืองต่างๆ อย่างพอเพียงและสามารถจดัเวลาเข้าร่วมประชมุได้ และเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษัท ซึ่งในการประชุมทกุคราว จะมีการก าหนดวาระการประชุมที่ชดัเจน โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการทุก
คนสามารถอภิปราย และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีการจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลการ
ประชมุ และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีความชดัเจนเพื่อใช้อ้างอิง 

ทัง้นี ้เพื่อสง่เสริมให้การท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท หลกัเกณฑ์และรูปแบบข้อมลูในเอกสารที่จะน า เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทให้มีความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทด าเนินไป
อยา่งราบร่ืน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสงูสดุภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่
ประชมุ ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสง่เสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอโดย
เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในรอบปี โดยมีการเปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชุม
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ ประชมุระหวา่งกนัเองได้ตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มี
ฝ่ายบริหารเข้าร่วม 

คณะกรรมการได้มีการก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการสามารถ
จดัสรรเวลาได้อยา่งเหมาะสม ซึง่ในปี 2560 สามารถสรุปการประชมุคณะกรรมการได้ ดงันี ้
 

การประชุม 
จ านวนการจัดการประชุม 

(ครัง้) 
จ านวนกรรมการเข้าร่วม

การประชุม 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 7/7 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 4 3/3 
การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 4 3/3 
การประชมุคณะกรรมการบริหาร 4 3/3 
 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการ 
 

บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผล
การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่า
ได้ด าเนินการตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อปรับปรุงการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท
ให้สอดคล้องกบันโยบายที่ก าหนดไว้ เพื่อเพิ่มประสทิธิผลการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 
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หลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2560 คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ ที่เสนอแนะโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้ครอบคลมุและสอดคล้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่
กรรมการทกุด้าน ดงันี ้
1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ และรายบุคคล 
1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท 
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 
3) การประชมุคณะกรรมการ 
4) การท าหน้าที่ของกรรมการ 
5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6) การพฒันาตนเองของคณะกรรมการ 
7) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
8) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 
9) การประชมุของคณะกรรมการ 
ผลการประเมิน: การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท คะแนนเฉลีย่ 94.41% คะแนน ซึง่ถือวา่อยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม”  
สรุปผลประเมิน: กรรมการมีคณุสมบตัิและปฏิบตัิหน้าที่รับผิดชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบตัิที่ดีของกรรมการ โดยมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง ดงันี ้
- เมื่อมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัเอกสารหรือจดับรรยายสรุปเพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจ

และการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ 
- คณะกรรมการได้ให้ความส าคญัและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเสี่ยงที่

ด าเนินการโดยฝ่ายจดัการ 
 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 
2.1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1)  การท าหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรคณะกรรมกาตรวจสอบ ตามที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
2) การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ

อยา่งเหมาะสม 
ผลการประเมิน: การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คะแนนเฉลีย่ 97% คะแนน ซึง่ถือวา่อยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม”  
สรุปผลประเมิน: กรรมการมีคณุสมบตัิและปฏิบตัิหน้าที่รับผิดชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบตัิที่ดีของกรรมการ โดยมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง ดงันี ้

- กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชมุลว่งหน้า มีเวลาศกึษาข้อมลู 
 

2.2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จดัท าประเมินผลการปฏิบตัิงาน โดยใช้แบบประเมินตนเองทัง้คณะตามแบบคู่มือ

ประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ครอบคลุมถึง
โครงสร้างและคณุสมบตัิกรรมการ การประชมุ การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ผลการประเมิน: การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คะแนนเฉลีย่ 72.3% คะแนน ซึง่ถือวา่อยูใ่นระดบั “ดี”  
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สรุปผลประเมิน: กรรมการมีคณุสมบตัิและปฏิบตัิหน้าที่รับผิดชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบตัิที่ดีของกรรมการ โดยมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง ดงันี ้
- กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชมุลว่งหน้า มีเวลาศกึษาข้อมลู 
- จ านวนของคณะกรรมการมีความเหมาะสม 
- จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการมีความเหมาะสม 
 
รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัการให้มีการจดัท ารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัทและ
สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี ทัง้นี ้รายงานทางการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรอง
ทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ได้ใช้ดลุย
พินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท าและดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 บริษัทฯ จะสนบัสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมสมันาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที่ รวมทัง้พบปะแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรตา่งๆ อยูเ่สมอ โดย
หลกัสตูรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสมัมนาอยา่งน้อยจะเป็นหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร 
Audit Committee Program (ACP)  ห ลั ก สู ต ร  Executive Development Program (EDP)  ทั ้ง นี ้ เพื่ อ น า ค ว าม รู้แ ล ะ
ประสบการณ์มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาบริษัทตอ่ไป 
หมำยเหต ุ: บริษัทฯ มีกำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรเข้ำร่วมกำรอบรมต่ำงๆ เช่น กำรอบรมด้ำนบญัชีกำรเงิน, ธุรกิจ, กำรจดักำร, กำรตลำด, กลยทุธ์, 

กำรบริหำรควำมเสีย่ง, กฎหมำย และกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพือ่กำรปฏิบติัหนำ้ที่คณะกรรมกำรเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง เหมำะสม และ
ก ำกบัดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนงำน 

 
ความสัมพันธ์กับนักลงทุน 
 คณะกรรมการให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทุนและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย โดย
ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงินผลการด าเนินงาน
ข้อมลูอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมลูที่มีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยจะ
เผยแพร่ข้อมลูและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องได้ใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุนโดยผ่านช่องทาง
ตา่งๆ ทัง้จากการจดัสง่เอกสารทางไปรษณีย์ สือ่การเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์
ของบริษัทฯ 
 ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตัง้หน่วยงานขึน้มาเฉพาะ แต่ได้
มอบหมายนางสาวโชติกา วีระศิลป์ ผู้ จัดการฝ่ายการเงินและควบคุมเป็นผู้ ดูแลการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ ถือหุ้ น 
นักวิเคราะห์และผู้ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3846-8789 ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีแผนงานที่จะจัดตัง้
หนว่ยงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ขึน้มาเป็นหนว่ยงานเฉพาะด้านเพื่อดแูล รับผิดชอบสว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ในอนาคต 
 
การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จดัการให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถจงูใจ และอยูใ่น
ระดบัที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเช่ือมโยงกับผลงาน และความรับผิดชอบของ
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กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ รวมทัง้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้กบัผู้ ถือหุ้น และเช่ือมโยงกบั
ระดบัความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายนัน้ การก าหนดคา่ตอบแทนดงักลา่ว และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความ
เห็นชอบ ก่อนน าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิตอ่ไป 
 
การแต่งตัง้และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
 บริษัทฯ ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแตง่ตัง้และก ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นประจ ำทกุ
ปี โดยผ่ำนกำรพิจำรณำคดัเลือกจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นควรและให้
น ำเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยผู้สอบบญัชีที่
ได้รับการคดัเลือกต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้สว่นเสียใดๆ กบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว และจัดให้มีการหมุนเวียนการสอบบญัชีให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดทุน หาก
ผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบญัชีติดตอ่กนั บริษัทฯ จะ
พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีรายอื่นมาท าหน้าที่ผู้สอบบญัชีของบริษัทตอ่ไป 
 
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
 ส าหรับงบการเงินปี 2560 ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น โดยนางสาวกรองก้ว ลิมป์กิตติกุล 
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และจ่าย
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทในงวดบัญชีปี 2559 และปี 2560 เป็นจ านวนเงินรวมปีละ 750,000  บาท และ 
1,050,000  บาท ตามล าดบั 
 
คา่บริการอื่นๆ 
 ในปี 2560 บริษัทไมม่ีการจ่ายคา่บริการอื่นๆ ท่ีมิใช่การสอบบญัชี 
 
ข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท 
 

         (หนว่ย : บาท) 
ค่าสอบบัญช ี ปี 2559 ปี 2560 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 750,000 1,050,000 
คา่บริการอื่นๆ - - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 750,000 1,050,000 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 
นโยบายและภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม 

นอกจำกกำรด ำเนินงำนเพื่อควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจแล้ว บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบ
ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อควำมเติบโตอย่ำงยัง่ยืนเป็นองค์กรที่มี จริยธรรมและธรรมำภิบำลที่ดี มี
ควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ แนวปฏิบตัิด้ำนกำรบริหำรควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมเพื่อกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนตำมแนว
ทำงกำรพัฒนำของตลำดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อน ำองค์ควำมรู้นัน้มำเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติและบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงเป็น
รูปธรรมต่อไป แนวทำงปฏิบตัิด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทฯ เป็นกำรปฏิบตัิ เพื่อสอดคล้องกับ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
และนโยบำยของบริษัท โดยกำรด ำเนินงำนภำยใต้นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ดงันี  ้

 
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
1. บริษัทฯ มุ่งมัน่ประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสตัย์ สจุริต และด ำเนินงำนธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ทัง้ทำง

กฎหมำย จรรยำบรรณ และมุ่งมัน่ท ำควำมดีต่อบุคคล กลุ่มชนชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมี
ระบบกำรด ำเนินงำนท่ีมีมำตรฐำนและมีกำรควบคมุที่ดี  

2. ไมใ่ห้ผลประโยชน์สิง่ใดแก่ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือผู้ที่เก่ียวข้องให้ได้มำซึง่งำนหรือผลประโยชน์อื่นใด 
3. ด้ำนกำรปฏิบตัิต่อลกูค้ำ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตอ่คู่ค้ำอยำ่งเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่ชอบธรรม

จำกคูค้่ำ และหำกปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อใดไมไ่ด้ ให้รีบแจ้งคูค้่ำให้ทรำบลว่งหน้ำเพื่อร่วมกนัหำแนวทำงแก้ไข 
4. ไม่ก่อควำมเดือดร้อนให้แก่ชุมชุม หรือสงัคมโดยรอบบริษัทฯ ไม่ว่ำจะเป็นมลภำวะทำงอำกำศ มลภำวะทำงเสียง 

รวมทัง้ควำมสะอำด  
5. ปฏิบตัิตำมกฎจรำจร เพื่อควำมปลอดภยั ของผู้โดยสำรรวมทัง้ผู้ ร่วมใช้ถนนทกุรำย 
6. ด้ำนกำรปฏิบตัิต่อคูแ่ข่งทำงกำรค้ำ บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ ภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขนัที่ดีและ

ไมแ่สวงหำข้อมลูที่เป็นควำมลบัของคูแ่ขง่ขนัทำงกำรค้ำด้วยวิธีที่ไมส่จุริต 
 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ มีนโยบำยต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรคอร์รัปชั่นอย่ำงสิน้เชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบตัิตำม
กฎหมำย ทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบักำรตอ่ต้ำนกำรให้สนิบนและกำรคอร์รัปชัน่ในประเทศไทย บริษัทฯ จะไมเ่ข้ำไปมีสว่นร่วมในกำร
ให้สินบนและกำรคอร์รัปชั่นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม และมุ่งมัน่ที่จะน ำระบบที่มีประสิทธิผลมำใช้ในกำรต่อต้ำนกำรให้สินบน
และกำรคอร์รัปชัน่ ทัง้นี ้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนของบริษัทฯ ต้องไมเ่ข้ำไปมีสว่นร่วมในกำรคอร์รัปชัน่ กำรให้และ
รับสนิบนแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและเอกชน 
แนวปฏิบตัิ : บคุลำกรทกุระดบัของบริษัทต้องปฏิบตัิตำมแนวทำงที่ได้ก ำหนดไว้ ดงันี ้
1. ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรปอ้งกนัและตอ่ต้ำนกำรทจุริต กำรให้หรือรับสนิบน จรรยำบรรณธุรกิจ รวมทัง้กฎ ระเบียบ และ

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยต้องไมเ่ข้ำไปเก่ียวข้องกบักำรทจุริต คอร์รัปชนั ในทกุรูปแบบ ไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
2. ไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรแสดงถึงเจตนำว่ำเป็นกำรทุจริต คอร์รัปชัน กำรให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่

เก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเร่ืองที่ตนมีหน้ำที่รับผิดชอบ ทัง้ทำงตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์แก่
องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
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3. ผู้ที่กระท ำกำรทจุริต คอร์รัปชนั ถือเป็นกำรกระท ำผิดตำมข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล 
ส ำหรับพนกังำน ซึ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยัที่ก ำหนดไว้ รวมถึงอำจได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำร
กระท ำนัน้ผิดกฎหมำยด้วย 

4. บริษัทฯ มีแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลและกำรสอบทำนมำตรกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้อง
กบักำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำย และสภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 

 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 
แนวกำรปฏิบตัิ :  ผู้บริหำรและพนักงำนมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมหลกัสิทธิมนุษยชน ยึดมัน่ในหลกันิติธรรม และประพฤติ

ปฏิบตัิหน้ำท่ีของตนภำยใต้หลกักำรกำรเคำรพในศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ สทิธิ และเสรีภำพ และปฏิบตัิตอ่
ทกุฝ่ำยอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

1. บริษัทฯ ตระหนักต่อกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐำนที่มนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภำคกันเพื่อกำร
ด ำรงชีวิตอยูไ่ด้อยำ่งมีศกัดิ์ศรีโดยจะไม่มีบคุคลใดได้รับกำรปฏิบตัิอยำ่งไมเ่ป็นธรรม หรือเลือกปฏิบตัิ ไม่วำ่จะเป็นกำร
เลือกปฏิบตัิเนื่องจำกเชือ้ชำติ เผ่ำพนัธุ์ สีผิว ต้นตระกูล ต้นก ำเนิดของชำติหรือสงัคม ศำสนำ สถำนะทำงสงัคม เพศ 
อำย ุลกัษณะ หรือรูปลกัษณ์ทำงกำยภำพ ภำษำ ควำมเห็นทำงกำรเมือง ทรัพย์สนิ หรือสถำนะอื่นใด 

2. ผู้บริหำรและพนกังำนมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ รวมถึงสง่เสริมสิทธิตำมระเบียบสงัคมและระเบียบสำกลในทกุๆ  
และเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินธุรกิจดังกล่ำวมิได้มีส่วนร่วมกระท ำหรืองดเว้นกำรกระท ำอันเป็นกำรละเมิดสิทธิ
มนษุยชน ผู้บริหำรและพนกังำนจึงควรให้ควำมส ำคญักบักำรร่วมธุรกิจกบัลกูค้ำหรือคูค้่ำที่เคำรพหลกักำรดงักลำ่ว  

3. ให้ควำมส ำคญักบัสิทธิที่เทำ่เทียมกนัของสตรี โดยให้ควำมส ำคญัและเคำรพเสรีภำพในเร่ือง สญัชำติ สถำนภำพทำง
สงัคม สขุภำพ กำรศกึษำ สทิธิในกำรท ำงำน ชนชัน้ทำงสงัคม ลกัษณะ เชือ้ชำติ วิถีทำงเพศ เป็นต้น 

4. มุง่มัน่และรักษำไว้ซึง่สภำพกำรท ำงำนท่ีเป็นธรรมและเป็นแบบอยำ่งที่ดีในกำรด ำเนินธุรกิจและด้ำนอื่นๆ ท่ีเป็นไปตำม
สิทธิมนษุยชน อำทิ กำรไม่ใช้แรงงำนเด็ก หรือเร่ืองอื่นๆ ท่ีแสดงถึงกำรไม่เคำรพต่อหลกัสิทธิมนษุย์ชน หรือไม่ปฏิบตัิ
ตนอยูบ่นมำตรฐำนสำกลเก่ียวกบัหลกักำรด้ำนสทิธิมนษุย์ชน สทิธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำค 

 
การปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ผู้บริหำรจะต้องปฏิบตัิต่อพนกังำนอยำ่งยตุิธรรม บริหำรงำนโดยไมม่ีควำมล ำเอียง สนบัสนนุในกำรสร้ำงศกัยภำพใน
ควำมก้ำวหน้ำและเพิ่มประสทิธิภำพในกำรท ำงำนของพนกังำน รวมทัง้สง่เสริมให้พนกังำนมีควำมเข้ำใจในเร่ืองจรรยำบรรณ ที่
พนกังำนต้องพงึปฏิบตัิ จดัสวสัดิกำรให้พนกังำนอยำ่งเหมำะสมตำมผลกำรท ำงำนอยำ่งเป็นธรรม   
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กิจกรรม “มอบประกาศเกียรตคุิณแด่พนักงานเกษียณอายุประจ าปี 2560” 

กิจกรรม “มอบโบนัสทอง โครงการรักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย 12 ยิม้” 
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นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัท 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างเสริมความรู้ และการพฒันาบคุลากร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การพฒันานกัขบั (Driver) ซึง่
เป็นบคุลากรสว่นใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่สมัผสักบัลกูค้าโดยตรง ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมุง่เน้นพฒันาด้านการขบัขี่ (Technical 
Skill) และศกัยภาพทางด้านจิตใจและการบริการ (Soft Skill) ควบคูก่นัไป เพื่อสง่มอบคณุภาพในการบริการสูล่กูค้า 
 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการอบรม ดงันี ้ 
 

 

วันที่จัดอบรม 
 

รายการฝึกอบรม 
จ านวนชั่วโมงการ

อบรม 
จ านวนพนักงานที่
เข้าร่วมอบรม 

26 ก.พ. การขบัขี่เชิงปอ้งกนัอบุตัเิหต ุ 8 36 
18 มิ.ย. การขบัขี่เชิงปอ้งกนัอบุตัเิหต ุ 8 25 
28 ส.ค. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั ISO 39001: 2012 2 3 
27 ส.ค. การขบัขี่เชิงปอ้งกนัอบุตัเิหต ุ 8 32 
11 ก.ย. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั ISO 39001: 2012 2 26 
14 ต.ค. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั ISO 39001: 2012 2 14 
22 ต.ค. การขบัขี่เชิงปอ้งกนัอบุตัเิหต ุ 8 41 
22 พ.ย. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั ISO 39001: 2012 2 24 
2 ธ.ค. การขบัขี่เชิงปอ้งกนัอบุตัเิหต ุ 8 36 
12 ธ.ค. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั ISO 39001: 2012 8 9 

 

  
กิจกรรม อบรมการขับรถเชิงป้องกันเชิงอุบัตเิหตุ 
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นอกจากการด าเนินงานตามนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั สภาพแวล้อมในการท างานตามที่กฎหมาย
ก าหนด บริษัทฯ มกีารด าเนินการเร่ืองอื่นๆ ดงันี ้

• ก าหนดกฎ ระเบยีบ ในการปฏิบตัิงานตา่งๆ เพื่อลดความเสีย่งในการเกิดอบุตัเิหต ุเช่น การตรวจวดั
แอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกายนกัขบัก่อนการปฏิบตังิาน รวมถงึการตรวจสอบรถก่อนการให้บริการ 

• ด าเนินการจดัฝึกอบรมด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานให้กบัพนกังานใหม่ 

• รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมลู จดัท ารายงานและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการเกิดอบุตัเิหตุขณะให้บริการ โดยในปี 
2560 เกิดอบุตัเิหตขุณะให้บริการจ านวน 53 ครัง้ ซึง่ไมพ่บอบุตัเิหตรุ้ายแรง 

 
 
 

 

 

   
  

กิจกรรม ตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพตดิในร่างกายนักขับก่อนการปฏิบัตงิาน 

กิจกรรม การตรวจสอบรถก่อนการปฏิบัตงิาน 
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ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  
1. บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อลกูค้ำอย่ำงเป็นธรรมในเร่ืองของสินค้ำและบริกำร โดยไม่เลือกปฏิบตัิและไม่เปิดเผยข้อมลูของ

ลกูค้ำที่ตนได้ลว่งรู้มำเนื่องจำกกำรด ำเนินธุรกิจ อนัเป็นข้อมลูที่ตำมปกติวิสยัจะพงึสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแตเ่ป็นกำร
เปิดเผย ตำมหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

2. บริษัทฯ จะปฏิบตัิตำมข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ กบัลกูค้ำอย่ำงเป็นธรรม หำกปฏิบตัิตำมข้อตกลงหรือเง่ือนไขไม่ได้
ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้ำทรำบเพื่อหำทำงออกร่วมกนั 

3. ไมล่ะเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำรทจุริตและคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท โดยถือเป็นหน้ำที่
ที่ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำ หรือบคุคลที่รับผิดชอบได้ทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงตำ่งๆ 

4. ในกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีอำจมีควำมเสีย่งตอ่กำรเกิดทจุริตและคอร์รัปชัน่ บคุลำกรทกุระดบัของบริษัทและบริษัทคู่ค้ำ 
จะต้องปฏิบตัิโดยเฉพำะในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ด้วยควำมระมดัระวงั 
 กำรให้หรือรับของขวญั ของก ำนลั กำรเลีย้งรับรอง และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตำมแนวปฏิบตัิที่ดีที่

ก ำหนดไว้ในคู่มือกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบำยกำรป้องกนัและต่อต้ำนกำร
ทจุริต กำรให้หรือรับสนิบน 

 กำรให้เงินบริจำคเพื่อกำรกุศล จะต้องกระท ำในนำมบริษัทฯ แก่องค์กรใดๆ ที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อประโยชน์ต่อ
สงัคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เช่ือถือได้ มีใบรับรองและต้องด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ผำ่นขัน้ตอนตำมระเบียบ
ของบริษัทฯ ที่ก ำหนดไว้ และถูกต้องตำมกฎหมำย ตลอดจนมีกำรติดตำมและตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่ำเงิน
บริจำคไมไ่ด้ถกูน ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสนิบน 

 กำรให้เงินสนบัสนนุ ไมว่ำ่จะเป็นเงิน วตัถหุรือทรัพย์สนิ แก่กิจกรรมหรือโครงกำรใด ต้องมีกำรระบช่ืุอบริษัท โดย
กำรให้กำรสนบัสนนุนัน้ต้องมีวตัถปุระสงค์ เพื่อสง่เสริมธุรกิจ ภำพลกัษณ์ที่ดีของบริษัท และต้องด ำเนินกำรด้วย
ควำมโปร่งใส ผำ่นขัน้ตอนตำมระเบียบของบริษัทท่ีก ำหนดไว้ และถกูต้องตำมกฎหมำย 

 ควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจและกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงกับภำครัฐ หรือเอกชน รวมถึง กำรติดต่องำนกับภำครัฐหรือ
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบคุคลที่มีหน้ำที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องเป็นไปด้วย
ควำมโปร่งใส ซื่อสตัย์ และต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

 บริษัทฯ มีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยบคุลำกรทกุคนมีสิทธิและเสรีภำพทำงกำรเมืองตำมกฎหมำย แต่
พึงตระหนักที่จะไม่ด ำเนินกำร หรือด ำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงกำรน ำทรัพยำกรใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อ
ด ำเนินกำรหรือกิจกรรมทำงกำรเมือง อนัจะท ำให้บริษัทฯ สญูเสียควำมเป็นกลำงหรือได้รับควำมเสียหำยจำก
กำรเข้ำไปมีสว่นเก่ียวข้องและกำรให้ควำมช่วยเหลอืทำงกำรเมือง 

 
มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 
1. บริษัท เอทีพี 30 จ ำกัด (มหำชน) จะสนับสนุนส่งเสริมและให้ควำมรู้กับบุคลำกรทุกระดับเห็นควำมส ำคัญและมี

จิตส ำนกึในกำรตอ่ต้ำนทจุริต คอร์รัปชนั รวมทัง้จดัให้มีกำรควบคุมภำยในเพื่อปอ้งกนักำรทจุริต คอร์รัปชนั กำรให้หรือ
รับสนิบนในทกุรูปแบบ 

2. แนวปฏิบตัิในกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชนันี ้ครอบคลมุไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบคุคล ตัง้แต่กำรสรรหำ
หรือกำรคดัเลือกบคุลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนและกำรให้ผลตอบแทนแก่
พนักงำน โดยก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดบั มีหน้ำที่สื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกับพนักงำนผู้ ใต้บงัคับบัญชำ เพื่อ
น ำไปใช้ปฏิบตัิในกิจกรรมทำงธุรกิจที่อยูใ่นควำมรับผิดชอบ และควบคมุดแูลกำรปฏิบตัิให้เป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ
สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัินี ้
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3. บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังำน หรือบคุคลอื่นใดที่แจ้งเบำะแสหรือหลกัฐำนเร่ืองกำรทจุริต คอร์รัป
ชัน ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ รวมถึงพนกังำนที่ปฏิเสธ ต่อกำรกระท ำ โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้
ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทจุริตคอร์รัปชนั ตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรรับข้อร้องเรียน 

  

กิจกรรม “ขัน้ตอนการตรวจสอบและประเมินผลการรับรองมาตรฐาน ISO39001: 2012” 
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การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญัด้ำนกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนกังำน ซึ่งได้ตระหนกัดีว่ำ

กำรให้บริกำรด้วยรถโดยสำรขนำดใหญ่จะมีกำรใช้เชือ้เพลิงและกำรปลอ่ยมลภำวะ รวมไปถึงอำจมีของเสียจำกกระบวนกำร
ซ่อมบ ำรุงรถโดยสำร อำทิ น ำ้มันเคร่ือง อะไหล่เก่ำ เป็นต้น ดังนัน้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดขึน้จำกกำร
ด ำเนินกำร บริษัทฯ จึงได้ด ำเนินกำรบริหำรจดักำรด้ำนคณุภำพสิง่แวดล้อม ดงันี ้

 กำรลดมลภำวะทำงอำกำศที่เกิดจำกกำรเผำผลำญของเคร่ืองยนต์รถโดยสำร ด้วยกำรเลือกใช้เคร่ืองยนต์ใหม ่
และมีกำรบ ำรุงรักษำตำมคูม่ือที่ถกูต้อง 

 เลอืกใช้น ำ้มนัเชือ้เพลงิที่ได้มำตรฐำน ไมม่ีสำรตะกัว่ ซึง่จะสง่ผลชัน้บรรยำกำศ 
 ไม่ดัดแปลงหรือกระท ำกำรใดๆ ต่อเคร่ืองยนต์ ที่ไม่ได้ตำมหลกัวิศวกรรมยำนยนต์ส่งผลต่อกำรเผำไหม้ของ

เคร่ืองยนต์จนก่อให้เกิดมลภำวะทำงอำกำศ  
 กำรก ำจัดของเสียที่อำจเกิดขึน้จำกกำรซ่อมบ ำรุงรถโดยสำร ส่วนกระบวนกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์ ปัจจุบันได้

จดักำรให้มีกำรจดัเก็บโดยผู้ เช่ียวชำญ อำทิ น ำ้มนัเคร่ือง ที่มีกำรเปลีย่นถ่ำย ได้วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำร
ก ำจดัอยำ่งถกูวิธีเพื่อลดผลกระทบที่อำจเกิดกบัสิง่แวดล้อม  
 

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  
บริษัทฯ จะปฏิบตัิหรือควบคมุให้มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องและรับผิดชอบตอ่สงัคม  รวมถึง

ให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลอื สนบัสนนุ และอำสำท ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม ทัง้ในชมุชนใกล้เคียงและชมุชน
อื่นๆ 

กำรมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมจำกกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสีย
บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทัง้ในระดับกระบวนกำรท ำงำนในองค์กร และในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร ซึ่ง
หมำยถึงกำรท ำสิง่ตำ่งๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยงัอำจหมำยถงึกำรเปลีย่นแปลงทำงควำมคดิ กำรผลติ เพื่อเพิ่มมลูคำ่ เปำ้หมำยของ
นวตักรรมคือกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อท ำให้สิง่ตำ่งๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึน้ ก่อผลติผลที่เพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้พื่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่สงัคมสงูสดุ 
หมายเหตุ : 1. การใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตาม “ระเบียบการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภยั” และ

พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท าผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซ่ึงบริษัทฯ มีนโยบายในการควบคมุดูแลความถูกต้อง เช่น การ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมทีมี่ลิขสิทธ์ิถูกต้อง 

2. ปฏิบติัตนให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวข้องกบัทรพัย์สินทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ เช่น กฎหมายเกี่ยวกบัเคร่ืองหมายการค้า กฎหมาย
เกีย่วกบัสิทธิบตัร กฎหมายเกีย่วกบัลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง และส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้กบัพนกังาน 

3. การน าผลงานหรือข้อมูลอนัเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะน ามาใช้กบับริษัทจะต้องตรวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจว่า ไม่
ละเมิดทรพัย์สินทางปัญญาของผู้อืน่    

 
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) 

บริษัทฯ ให้กำรสนบัสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนในพืน้ที่ใกล้เคียง ทัง้ในรูปแบบ
ของกำรสนบัสนนุให้พนกังำนของบริษัทฯ เข้ำร่วมกิจกรรมและกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้ด้วยกำรน ำรถบสัของบริษัทให้บริกำร
รับสง่โดยไมค่ิดคำ่ใช้จ่ำย  
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สนับสนุนพานักเรียนเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย “ลูกเสือน้อย”  

ณ ค่ายลูกเสอืกัญจนัช  อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง 

สนับสนุนรถรับส่งผู้ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี เน่ืองในงานพระราชพธีิถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช เม่ือวนัที่ 26 ต.ค. 2560 
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การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสี่ยง 

 

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้สอบทำนควำมเหมำะสมและควำมมีประสิทธิผล
ของกำรควบคมุภำยในที่ฝ่ำยบริหำรจดัให้มีขึน้เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำ บริษัทฯ มีระบบกำรควบคมุภำยในและกำรติดตำมดแูลกำร
ด ำเนินงำนเหมำะสม เพียงพอ ในกำรดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย วตัถุประสงค์ กฎหมำย และข้อก ำหนดที่
สอดคล้องกับแนวทำงของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลท. และระบบควบคุมภำยใน คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนด ให้มีกำร
ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ และรำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรบริษัท อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
โดย มีกำรเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท (แบบ 56-2)  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนระบบกำรควบคมุภำยใน รวมถึงกำรพิจำรณำผลกำรตรวจสอบภำยใน และกำร
แสดงควำมเห็นของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทที่เพียงพอเหมำะสม และรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน
ให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็นประจ ำ (รำยไตรมำส)  

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ 2561 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3 
ท่ำนเข้ำร่วมประชุม คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินระบบกำรควบคมุภำยในจำกรำยงำนประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ
ฝ่ำยบริหำรที่ผำ่นกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร ตรวจสอบ โดยสรุปได้ว่ำ กำรควบคมุภำยในด้ำนต่ำงๆ 5 องค์ประกอบตำม
แนวทำงของ COSO คือ กำรควบคมุภำยในองค์กร กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน ระบบสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรข้อมลู และระบบกำรติดตำม รวมถึงผลกำรตอบแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบ ควบคมุภำยในที่ส ำนกังำน 
ก.ล.ต. ก ำหนด คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นตรงกนักบัคณะกรรมกำรตรวจสอบวำ่ บริษัทคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็น
ว่ำ บริษัทฯ มีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งกรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมเห็นแตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำร โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนทำงบญัชีที่
ยอมรับโดยทัว่ไปของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงกำรมีระบบควบคมุภำยในเร่ืองกำรท ำธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง
กบับคุคลดงักลำ่วอยำ่งเหมำะสมและเพียงพอ ทัง้นี ้ท่ีผ่ำนมำ กำรพิจำรณำอนมุตัิธุรกรรมที่เก่ียวข้องดงักลำ่ว จะอยูภ่ำยใต้กำร
พิจำรณำถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็นหลกั นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัก ำหนดนโยบำยเพื่อเพิ่มควำมระมดัระวงัในกำรท ำ
ธุรกรรมดงักล่ำว โดยกำรพิจำรณำอนมุตัิกำรท ำธุรกรรมในอนำคต จะถูกพิจำรณำจำกผู้ที่ไม่มีสว่นได้เสียในธุรกรรมดงักลำ่ว
เท่ำนัน้ ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญัเร่ืองกำรก ำกับให้องค์กรเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนที่มีกระบวนกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) อยำ่งแท้จริงให้มำกขึน้ด้วย 

 
1. ข้อสังเกตจากการสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงนิของผู้สอบบัญชี
ส าหรับปี 2560 

บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุำตของบริษัทฯ ได้มีรำยงำนข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ
เก่ียวกบัระบบควบคมุภำยในที่เก่ียวข้องกบักำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถกูต้องตำมควรของกิจกำรเพื่อออกแบบ
วิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช้เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุม
ภำยในกิจกำร จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 ซึ่งทำงผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องของ
ควบคุมภำยในที่เป็นสำระส ำคญั โดยได้รำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 19 กุมภำพนัธ์ 
2561 รับทรำบแล้ว 
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2. ข้อสังเกตการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ของผู้ตรวจสอบภายในประจ าปี 2560 
บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัทฯ  พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกัด ให้ปฏิบตัิหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบกำร

ควบคมุภำยในของบริษัทฯ  ตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นมำ ซึ่งมีนำยกิตติศกัดิ์  ชนกมำต ุเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ผู้
ตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคณุสมบตัิของ บริษัท พีแอนด์แอล อิน
เทอร์นอล ออดิท จ ำกดั และนำยกิตติศกัดิ์ ชนกมำต ุแล้วเห็นวำ่มีควำมเหมำะสมเพียงพอในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ดงักลำ่ว เนื่องจำก
เป็นผู้ที่มีควำมอิสระ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบสว่นงำนต่ำงๆ และมีควำมเข้ำใจในธุรกิจ เป็นอย่ำงดี โดยมีกำร
รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้ผู้ตรวจสอบภำยในได้ยึดแนวทำงกำรปฏิบตัิหน้ำที่
ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน ซึ่งจัดท ำโดยสมำคมผู้ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในแห่ง
ประเทศไทย 

บริษัทฯ ว่ำจ้ำงบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกัด เข้ำตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน ซึ่ง
ด ำเนินกำรสอบทำนระบบกำรควบคมุภำยในแตล่ะระบบงำนเป็นรำยไตรมำส โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 
การสอบ
ทานครัง้ที่ 

ช่วงเวลาที่เข้า
ตรวจทาน 

เร่ืองที่ตรวจสอบ การเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

1/2560 
 

24 - 26 เม.ย. กำรควบคมุของระบบสำรสนเทศ ด้ำนกำรควบคมุทัว่ไป ครัง้ที่ 2/2560 
วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2560 

2/2560 19 - 30 มิ.ย. กำรระบบงำนวงจรรำยได้ (Revenue Cycle) ครัง้ที่ 3/2560 
วนัท่ี 9 สงิหำคม 2560 

3/2560 9 - 20 ต.ค. กำรจดักำรควำมปลอดภยัทำงถนน : แนะน ำมำตรฐำน 
ISO 39001 ของ บมจ.เอทีพี 30 

ครัง้ที่ 4/2560 
วนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2560 

4/2560 13 - 22 ธ.ค. 
 

กำรบริหำรสนิทรัพย์ถำวร – รถรับสง่พนกังำนของ  
บมจ. เอทีพี 30 

ครัง้ที่ 1/2561 
วนัท่ี 19 กมุภำพนัธ์ 2561 

หมายเหต ุ: แผนการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในและค่าบริการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2559 โดยมีมติอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
วนัที ่10 พฤศจิกายน 2559 

 
ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน 
1) กำรสอบทำนครัง้ที่ 1/2560 ทำงผู้ตรวจสอบภำยในได้น ำเสนอรำยงำนตอ่กรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 2 เมื่อวนัท่ี 9 

พฤษภำคม 2560 โดยมีควำมเหน็วำ่จำกผลกำรตรวจประเมินระบบสำรสนเทศ ด้ำนกำรควบคมุทัว่ไป ซึง่ได้ท ำกำร
รำยงำนสรุปผลกำร ตรวจสอบ ลงวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2560 นัน้ พบวำ่ บริษัทฯ ได้มกีำรจดัท ำ นโยบำยกำรรักษำควำม
มัน่คงปลอดภยั ด้ำนสำรสนเทศ และระเบียบวำ่ด้วยกำรใช้ระบบสำรสนเทศในองค์กรอยำ่งปลอดภยั ทัง้สือ่สำรเพื่อให้
พนกังำนลงนำมรับทรำบในเอกสำรกำรรับทรำบเง่ือนไขกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศอยำ่งครบถ้วน รวมถงึมีกำรจดัท ำ
แผนกำรฝึกอบรมด้ำน IT และงบประมำณกำรฝึกอบรมประจ ำปี 2560 อยำ่งชดัเจน ทัง้นีใ้นสว่นของกำรปฏิบตังิำน
ตำมระเบียบท่ีบริษัทฯ ก ำหนดนัน้ ยงัคงพบข้อบกพร่องบำงสว่น อำทิเช่น กำรบริหำรจดักำรทรัพย์สนิด้ำนไอที, ควำม
มัน่คง ปลอดภยัทำงด้ำนกำยภำพ สภำพแวดล้อม กำรสือ่สำรข้อมลูกำรเข้ำถงึข้อมลู และควำมตอ่เนื่องทำงธุรกิจ, 
กำรจดัหำ กำรพฒันำ และกำรบ ำรุงรักษำระบบ เป็นต้น 

2) กำรสอบทำนครัง้ที่ 2/2560 ทำงผู้ตรวจสอบภำยในได้น ำเสนอรำยงำนต่อกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 3 เมื่อวนัที่ 9 

สิงหำคม  2560 โดยมีควำมเห็นว่ำจำกผลกำรตรวจประเมินระบบงำนวงจรรำยได้ ซึ่งได้ท ำกำรรำยงำนสรุปผลกำร

ตรวจสอบ ลงวนัที่ 7 กรกฎำคม  2 560 นัน้ พบว่ำ กำรควบคุมภำยในที่ส ำคญั บริษัทฯ ได้มีกำรก ำหนดให้มีพร้อมทัง้
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สื่อสำรให้พนักงำนและผู้ บริหำรที่เก่ียวข้องรับทรำบอย่ำงทั่วถึง อันได้แก่ แนวทำงปฏิบัติงำนที่ชัดเจน คู่มือกำร

ปฏิบตัิงำนที่ส ำคญั ทัง้นี ้ในสว่นของกำรปฏิบตัิงำนตำมระเบียบที่บริษัทฯ ก ำหนดนัน้ ยงัคงพบข้อบกพร่องบำงสว่น 

อำทิเช่น มีกำรจดัท ำข้อมลูเที่ยววิ่งที่สง่ให้บญัชีท ำกำรวำงบิลไม่ถกูต้อง ซึ่งบญัชีด ำเนินกำรวำงบิลเพิ่มเติมเรียบร้อย

แล้ว 

3) กำรสอบทำนครัง้ที่ 3/2560 ทำงผู้ตรวจสอบภำยในได้น ำเสนอรำยงำนต่อกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 4 เมื่อวนัที่ 7 

พฤษภำคม 2560 โดยมีควำมเห็นว่ำจำกผลกำรตรวจประเมินระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภยัทำงถนน : แนะน ำ

มำตรฐำน ISO 39001 ซึง่ได้ท ำกำรรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบ ลงวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 นัน้ พบวำ่ กำรควบคมุ

ภำยในที่ส ำคญั บริษัทฯ ได้มีกำรก ำหนดให้มีพร้อมทัง้สื่อสำรให้พนกังำนและผู้บริหำรที่เก่ียวข้องรับทรำบอยำ่งทัว่ถึง 

อนัได้แก่ แนวทำงปฏิบัติงำนที่ชัดเจน คู่มือกำรปฏิบตัิงำนที่ส ำคญั  ทัง้นี ้ในส่วนของกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบที่

บริษัทฯ ก ำหนดนัน้ ยังคงพบข้อบกพร่องบำงส่วน อำทิเช่น ไม่พบหลกัฐำนกำรบันทึกประวตัิอบรมนักขับ , จัดท ำ

แผนกำรตรวจสำรเสพติดและแอลกอฮอล์ส ำหรับนกัขบัไม่ครบถ้วน, จ ำนวนครัง้ที่ตรวจวดัสำรเสพติดและแอลกอฮอล์ 

ระหว่ำงแบบฟอร์มกำรตรวจกับรำยงำนสรุปไม่ตรงกัน, พบกำรตรวจประวตัิอำชญำกรรมไม่ครบถ้วน กรณีนกัขบัรถ

ร่วม และมีกำรตรวจสอบถงัดบัเพลงิไมส่ม ่ำเสมอ เป็นต้น 

4) กำรสอบทำนครัง้ที่ 4/2560 ทำงผู้ตรวจสอบภำยในได้น ำเสนอรำยงำนต่อกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่ 19 

กุมภำพนัธ์ 2561 โดยมีควำมเห็นว่ำจำกผลกำรตรวจประเมินกำรบริหำรสินทรัพย์ถำวร - รถรับสง่พนกังำน ซึ่งได้ท ำ

กำรรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบ ลงวนัท่ี 30 มกรำคม 2561 นัน้ พบวำ่กำรควบคมุภำยในที่ส ำคญั บริษัทฯ ได้มีกำร

ก ำหนดให้มีพร้อมทัง้สื่อสำรให้พนกังำนและผู้บริหำรที่เก่ียวข้องรับทรำบอย่ำงทัว่ถึง อันได้แก่ แนวทำงปฏิบตัิงำนที่

ชัดเจน คู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญ ทัง้นี ้ในส่วนของกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบที่บริษัทฯ ก ำหนดนัน้ ยังคงพบ

ข้อบกพร่องบำงส่วน อำทิเช่น กำรลงนำมอนุมตัิในเอกสำร "ใบขอซือ้" กบั “ใบสัง่ซือ้” ไม่สอดคล้องกบัตำรำงอ ำนำจ

อนมุตัิที่บริษัทฯ ก ำหนด, กำรบนัทึกสินทรัพย์ภำยในรถในทะเบียนซ ำ้ซ้อน, กำรโอนย้ำยสินทรัพย์ระหว่ำงรถไม่มีกำร

สือ่สำรให้สว่นงำนท่ีเก่ียวข้องรับทรำบ และไมจ่ดัท ำเอกสำรตำมระเบียบก ำหนด 
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รายการระหว่างกนั 

 

บริษัทฯ มีรำยกำรระหวำ่งกนักบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั โดยมีผู้ ถือหุ้น

กลุม่เดยีวกนั หรือมกีรรมกำรร่วมกนั หรือมีบคุคลที่เก่ียวโยงของผู้บริหำร กรรมกำร และผู้ ถือหุ้นของบริษัท เข้ำเป็นกรรมกำร ผู้มี

อ ำนำจควบคมุ และผู้ ถือหุ้นของบคุคลเก่ียวโยงดงักลำ่ว ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ท ำกำรตรวจสอบและสอบทำนถงึ

ควำมเหมำะสมของรำยกำร ควำมสมเหตสุมผล ตลอดจนกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน และเง่ือนไขตำ่งๆ ตำมธุรกิจปกติทัว่ไป ซึง่

บคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่มีรำยกำรระหวำ่งกนักบับริษัทส ำหรับปี 2559 และส ำหรับปี 2560 มีดงันี ้
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ล าดับ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
รายการ 30 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 60 

1 นำงสมหะทยั 
พำนิชชีวะ 

- กรรมกำรบริษัท -   คำ่เบีย้ประชมุค้ำงจ่ำย -   ยอดคำ่เบีย้ประชมุคง
ค้ำง 

 
- 

 
- 

-   ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 ยงัมีเช็คจ่ำยลว่งหน้ำคำ่เบีย้ประชมุ
ค้ำงจ่ำย กบันำงสมหะทยัฯ จ ำนวน 9,500 บำท  

2 นำยววิฒัน์ 
กรมดิษฐ์ 

-  ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
-  รองประธำน
กรรมกำร 

-   กรรมกำร 
-   ที่ปรึกษำ 

-   คำ่ที่ปรึษำ  
    บริษัทแตง่ตัง้นำยววิฒัน์ฯ
เป็นท่ีปรึกษำ โดยมีหน้ำที่
ให้ค ำปรึกษำและให้
แนวทำงในกำรด ำเนิน
ธุรกิจกบับริษัท 

-   ยอดคำ่ที่ปรึกษำทัง้ปี 0.6 0.6 -   บริษัทฯ แตง่ตัง้นำยววิฒัน์ฯ เป็นท่ีปรึกษำในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ จำกมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2558 
(ครัง้แรกหลงัแปรสภำพ) เมื่อวนัที่ 25 มี.ค. 2558 
เนื่องจำก นำยววิฒัน์ฯ เป็นผู้เช่ียวชำญ และมี
ประสบกำรณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องมำยำวนำน โดยนำย
วิวฒัน์ฯ ได้รับคำ่ตอบแทนในฐำนะท่ีปรึกษำเป็นรำยเดือน
ในอตัรำคงที ่

-   ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 6/2558 เมื่อวนัท่ี 
14 ธ.ค. 2558 มมีตใิห้ปรับเพิ่มคำ่ตอบแทนต ำแหนง่ที่
ปรึกษำธุรกิจจำกเดิมเดือนละ 20,000 บำท (ซึง่ไมร่วม
ภำษี ณ ท่ีจ่ำย 5%) เป็น เดือนละ 50,000 บำท (ซึง่ไมร่วม
ภำษี ณ ท่ีจ่ำย 5%) เพื่อให้เหมำะสมและสอดคล้องกบั
ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่เพิม่ขึน้จำกกำรขยำยตวัของ
ธุรกิจ ภำยหลงัจำกกำรท่ีบริษัทได้ระดมทนุด้วยกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 
(IPO) และเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
โดยคำ่ตอบแทนใหมด่งักลำ่ว มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ม.ค. 
2559 เป็นต้นไป จนกวำ่จะมกีำรเปลีย่นแปลง 

-   ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 และ 2559 ยงัมเีช็คจ่ำยลว่ง 
    หน้ำคำ่ที่ปรึกษำกบันำยววิฒัน์ฯ จ ำนวน 50,000 บำท 
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ล าดับ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
รายการ 30 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 60 

3 บมจ. ไทยศรี
ประกนัภยั 

- บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
กบันำยชำตชิำย 
พำนิชชีวะ 

- คำ่เบีย้ประกนัภยัจำ่ย 
บริษัทท ำสญัญำประกนัภยั
รถกบั บมจ. ไทยศรี
ประกนัภยั 

- คำ่เบีย้ประกนัภยัจำ่ย
ลว่งหน้ำ 

- คำ่เบีย้ประกนัภยัค้ำงจ่ำย 

- ยอดคำ่เบีย้ประกนัภยั
ทัง้ปี 

- ยอดคำ่เบีย้ประกนัภยั
จ่ำยลว่งหน้ำ 

- ยอดคำ่เบีย้ประกนัคง
ค้ำง 

5.2 
 

2.0 
 

1.6 

5.2 
 

3.9 
 

3.4 

-    ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 บริษัทฯ มีรถโดยสำรเพื่อ
ให้บริกำรจ ำนวน 238 คนั และรถสนบัสนนุจ ำนวน 8 คนั
โดยบริษัทท ำกรมธรรม์ประกนัภยัรถส ำหรับบริษัททกุคนั
ซึง่ให้ควำมคุ้มครองตอ่ชีวิต ร่ำงกำยหรืออนำมยัของ
บคุคลภำยนอกและผู้โดยสำรในรถ คุ้มครองควำม
เสยีหำยตอ่ทรัพย์สนิของบคุคลภำยนอก และคุ้มครอง
ควำมเสยีหำยตอ่ตวัรถ เพื่อปอ้งกนัควำมเสีย่งที่อำจจะ
เกิดขึน้ในอนำคต โดยบริษัทท ำประกนัภยัรถกบับริษัท
ประกนัภยัชัน้น ำรวม 4 รำย (อำคเนย์ ไทยศรีประกนัภยั  
MSIG และโตเกียวมำรีน) เพื่อคุ้มครองกำรเดินรถ และ
คุ้มครองผู้โดยสำร พนกังำนขบัรวมถงึตวัรถ 

-    ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 บริษัทฯ ท ำประกนัภยัรถกบับมจ.
ไทยศรีประกนัภยั รวม 133 กรมธรรม์ โดยบริษัทได้
เปรียบเทียบคำ่เบีย้ประกนัและเง่ือนไขที่เก่ียวข้องก่อน
ตดัสนิใจท ำประกนั ซึง่มีบำงกรณีที่ลกูค้ำบำงรำยจะ
ขอให้บริษัทท ำกรมธรรม์ทีเ่พิ่มควำมคุ้มครอง ทัง้ด้ำน
จ ำนวนเงิน รวมถงึเง่ือนไขกำรคุ้มครอง ซึง่ บมจ.ไทยศรี
ประกนัภยั ได้เสนอเง่ือนไขตรงกบัควำมต้องกำรของ
ลกูค้ำ และมีควำมสมเหตสุมผล 

4 บจก. กรม
ดิษฐ์พำร์ค 

- บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
กบักลุม่นำย
วิวฒัน์ฯ 

- คำ่เช่ำพืน้ท่ี คำ่บริกำร
และคำ่เช่ำทีด่ิน  

 

- ยอดคำ่เชำ่พืน้ท่ี 
คำ่บริกำรและคำ่เชำ่
ที่ดินทัง้ปี 

1.1 1.2 - 1. บริษัทเชำ่พืน้ท่ีอำคำรชัน้ 1 อำคำรกรมดิษฐ์พำร์ค ใน
นิคมอตุสำหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ กบั บจก.กรม
ดิษฐ์พำร์ค เพื่อใช้เป็นอำคำรส ำนกังำน บนพืน้ท่ี 
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ล าดับ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
รายการ 30 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 60 

4 บจก. กรม
ดิษฐ์พำร์ค 

เข้ำเป็นกรรมกำร
ในบริษัทฯ 
ดงักลำ่ว 

- บริษัทเชำ่พืน้ท่ีชัน้ท่ี 1 ของ
อำคำรกรมดษิฐ์พำร์คเพื่อ
เป็นท่ีตัง้ส ำนกังำน และ
จ่ำยช ำระคำ่บริกำร ซึง่
บริษัทใช้บริกำร
สำธำรณปูโภคสว่นกลำง
ในอำคำรกรมดิษฐ์พำร์ค 
และจ่ำยช ำระคำ่เช่ำทีด่ินที่
บริษัทเชำ่เพื่อใช้ส ำหรับ
จอดรถและเป็นท่ีตัง้โรง
ซอ่มบ ำรุง 

- บริษัทมีรำยกำรคำ่เช่ำและ
คำ่บริกำรค้ำจ่ำยกบั บจ. 
กรมดิษฐ์พำร์ค 

- ยอดคำ่เชำ่พืน้ท่ี 
คำ่บริกำรและคำ่เชำ่
ที่ดินคงค้ำง 

0.1 0.1 รวม 238 ตำรำงเมตร รวมระยะเวลำ 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 
พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2563 ในอตัรำคำ่เชำ่ตอ่เดือน
ดงันี ้ปีที่ 1 : 18,200 บำท, ปีที่ 2 : 20,000 บำท และปีที่ 
3 : 22,000 บำท 
2. สญัญำจ้ำงบริกำรด้ำนสำธำรณปูโภค ภำยนอกพืน้ท่ี
เช่ำกบั บจก.กรมดิฐษ์พำร์ค ส ำหรับกำรดแูลควำม
เรียบร้อยด้ำนจรำจร ควำมสะอำด ที่จอดรถ และ
สำธำรณปูโภคภำยในโครงกำรระยะเวลำ 3 ปี ตัง้แต่
วนัท่ี 1 พ.ค. 2560 – 30 เม.ย.2563 ในอตัรำคำ่บริกำร
ตอ่เดือนดงันี ้ ปีที่ 1 : 13,500 บำท, ปีที่ 2 : 15,000 
บำท และปีที่ 3 : 16,500 บำท 
3. สญัญำเชำ่ที่ดินบริเวณด้ำนหลงัอำคำรส ำนกังำน 
อำคำรกรมดษิฐ์ เนือ้ที่ประมำณ 600 ตรว. เพื่อใช้เป็น
สถำนท่ีจอดรถและโรงซอ่มบ ำรุง ระยะเวลำเช่ำ 2 ปี 8 
เดือน ตัง้แตว่นัท่ี 1 ก.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563 โดยมี
อตัรำคำ่เช่ำเดือนละ 33,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทเป็น
ผู้ รับผิดชอบตอ่คำ่สำธำรณปูโภคภำยในพืน้ท่ีเช่ำด้วย
ตนเอง ตำมอตัรำกำรใช้ที่เกิดขึน้จริง โดยเป็นกำรจำ่ย
ช ำระผำ่น บจก.กรมดษิฐ์พำร์ค ในอตัรำตำมก ำหนดไว้
ในสญัญำ 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯ ยงัมีรำยกำรคำ่เชำ่
และคำ่บริกำรค้ำงจำ่ย 
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ล าดับ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
รายการ 30 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 60 

       จ ำนวน 0.148 ล้ำนบำท ตำมอตัรำกำรใช้จริงในเดือน 
ธ.ค. 2560 ที่ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระเงิน 

5 บจก. เอ็นพี
อำร์ ทรำนส์ 
ทวัร์ 

- บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
กบันำงสำวนิ
ชำนนัท์ฯ ซึง่เป็น
ผู้บริหำรของ
บริษัทเข้ำเป็น
กรรมกำรและผู้
ถือหุ้นใหญ่ใน
บริษัทฯ ดงักลำ่ว 

- รำยได้คำ่บริกำร บริษัทจ้ำง
บริกำรรถร่วมจำกบจ. เอ็น
พีอำร์ ทรำนส์ ทวัร์ 

- รำยได้คำ่บริกำรค้ำงจ่ำย 
 

- ยอดต้นทนุคำ่บริกำร
ทัง้ปี 

- ยอดต้นทนุคำ่บริกำร
ค้ำงจ่ำย 

 

3.5 
 

0.9 
 

3.2 
 

0.9 
 

-     บริษัทฯ แตง่ตัง้นำงสำวนิชำนนัท์ฯ เป็นผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จดักำร กำรจำกมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 
1/2559 เมื่อวนัท่ี 25 ก.พ. 2559 

-      บริษัทวำ่จ้ำงรถบสัร่วมบริกำร 2 คนัจำก บจก.เอ็นพีอำร์ 
ทรำนส์ ทวัร์ เพื่อให้บริกำรรับ-สง่พนกังำนของลกูค้ำที่
จดัท ำสญัญำมำตัง้แตช่ว่งแรกบริษัทก่อตัง้ เนื่องจำกใน
ขณะนัน้บริษัทฯ ต้องกำรกระจำยควำมเสีย่งในกำร
ลงทนุ เพื่อท่ีบริษัทฯ จะได้ไมต้่องลงทนุรถบสัของตน
ทัง้หมดในกำรบริกำร ซึง่รถของ บจก.เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ 
ทวัร์ เป็นรถที่วิง่กบับริษัทฯ มำตัง้แตบ่ริษัทฯ ก่อตัง้
เร่ือยมำจนถงึปัจจบุนั ทัง้นี ้กำรวำ่จ้ำงรถบสัร่วมจำกบ
จก.เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทวัร์ และรถบสัร่วมบริกำรรำยอื่น 
มีเง่ือนไขและรำคำคำ่บริกำรเดียวกนั กบัรถร่วมบริกำร
รำยอื่น 

-     ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 บริษัทมีพนัธมิตรรถร่วมบริกำร
กวำ่ 71 รำยที่มีรถร่วมให้บริกำรรวมทัง้สิน้ 90 คนั 
แบง่เป็นรถตู้โดยสำรร่วมบริกำรจ ำนวน 80 คนั และรถ
บสัโดยสำรร่วมบริกำรจ ำนวน 10 คนั ทัง้นี ้บริษัทฯ ไมม่ี
นโยบำยรับรถบสัโดยสำรร่วมบริกำรเพิม่ในอนำคต 
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ล าดับ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
รายการ 30 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 60 

6 นำยอ ำพล เต
ชำกลู 

- น้องชำย นำยปิ
ยะ เตชำกลู 

- รำยได้คำ่บริกำร บริษัทจ้ำง
บริกำรรถร่วมจำก        
นำยอ ำพลฯ 

- ยอดต้นทนุบริกำรทัง้ปี 
- ยอดต้นทนุบริกำรคง
ค้ำง 

- 
- 

0.5 
0.1 

-     บริษัทฯ วำ่จ้ำงรถตู้ ร่วมบริกำร 1 คนัจำกนำยอ ำพลฯ 
เพื่อให้บริกำรรับ-สง่พนกังำนของลกูค้ำบำงรำยที่
ต้องกำรใช้รถตู้โดยสำรในกำรรับ-สง่พนกังำน ซึง่บริษัทฯ
วำ่จ้ำงรถตู้ ร่วมบริกำรในกำรด ำเนินธุรกิจ เนื่องจำกกำร
ด ำเนินธุรกิจด้วยรถตู้ของบริษัทเอง จะมีอตัรำกำรท ำ
ก ำไรท่ีต ่ำไมคุ่้มคำ่ในกำรลงทนุ ทัง้นี ้รถตู้ ร่วมบริกำรของ
นำยอ ำพลฯ เป็นรถตู้ ร่วมบริกำรที่วิ่งกบับริษัทฯ มำตัง้แต่
บริษัทก่อตัง้เร่ือยมำจนถึงปัจจบุนั ทัง้นี ้กำรวำ่จ้ำงรถ
ร่วมจำกนำยอ ำพลฯ และรถร่วมบริกำรรำยอื่น มเีง่ือนไข
และรำคำคำ่บริกำรเดียวกนักบัรถร่วมบริกำรรำยอื่น 

-     ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560  บริษัทมีพนัธมิตรรถร่วมบริกำร
กวำ่ 71 รำยที่มีรถร่วมให้บริกำรรวมทัง้สิน้ 90 คนั 
แบง่เป็นรถตู้โดยสำรร่วมบริกำรจ ำนวน 80 คนั และรถ
บสัโดยสำรร่วมบริกำรจ ำนวน 10 คนั ทัง้นี ้บริษัทฯ ไมม่ี
นโยบำยรับรถบสัโดยสำรร่วมบริกำรเพิม่ในอนำคต 

-      ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560  บริษัทฯ วำ่จ้ำงรถตู้ ร่วมบริกำร
จ ำนวน 1 คนัจำกนำยอ ำพลฯ เพือ่ให้บริกำรรับ-สง่
พนกังำนของลกูค้ำ โดยมเีครดติเทอม 65 วนั โดยมียอด
ค้ำงช ำระจ ำนวน 0.129 ล้ำนบำท และรำยได้คำ่บริกำร
รถร่วม จ ำนวนรวมที่ต้องจำ่ยให้ทัง้หมด 0.55 ล้ำนบำท 
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ล าดับ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
รายการ 30 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 60 

7 นำยวินยั พุม่
พิศ 

- นำยวินยัฯ เป็น
ผู้บริหำรของ
บริษัทฯ 

- รำยได้คำ่บริกำร  
บริษัทจ้ำงบริกำรรถร่วม
จำกนำยวินยัฯ 

- รำยได้คำ่บริกำรค้ำงจ่ำย 

- ยอดต้นทนุบริกำรทัง้ปี 
 
 
- ยอดต้นทนุบริกำรคง
ค้ำง 

1.3 
 
 

0.3 

0.7 
 
 

0.2 

-     บริษัทฯ แตง่ตัง้นำยวินยัฯ  เป็นผู้จดักำรฝ่ำยปฏิบตัิกำร
จำกมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2559 เมื่อ
วนัท่ี 25 ก.พ. 2559 จึงต้องเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนั
โดยเร่ิมตัง้แตไ่ตรมำสที่ 2 ปี 2559 

-     ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560  บริษัทมีพนัธมิตรรถร่วมบริกำร
กวำ่ 71 รำยที่มีรถร่วมให้บริกำรรวมทัง้สิน้ 90 คนั 
แบง่เป็นรถตู้โดยสำรร่วมบริกำรจ ำนวน 80 คนั และรถ
บสัโดยสำรร่วมบริกำรจ ำนวน 10 คนั ทัง้นี ้บริษัทไมม่ี
นโยบำยรับรถบสัโดยสำรร่วมบริกำรเพิม่ในอนำคต 

-     ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 บริษัทวำ่จ้ำงรถตู้ ร่วมบริกำร
จ ำนวน 1 คนัจำกนำยวินยัฯ เพื่อให้บริกำรรับ-สง่
พนกังำนของลกูค้ำ โดยมเีครดติเทอม 65 วนั โดยมียอด
ค้ำงช ำระจ ำนวน 0.148 ล้ำนบำท ( ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 
2559 จ ำนวน 0.291 ล้ำนบำท) และรำยได้คำ่บริกำรรถ
ร่วม จ ำนวนรวมที่ต้องจ่ำยให้ทัง้หมด 0.71 ล้ำนบำท 

8 นำยธเนษฐ์
ศกัดิ์ แสนวนั
ดี 

- นำยธเนษฐศกัดิ์ฯ 
เป็นผู้บริหำรของ
บริษัท  

- คำ่คอมมิชชัน่ บริษัทฯ ได้มี
จ่ำยคำ่คอมมชิชัน่ให้กบั
นำยธเนษฐ์ศกัดิ์ ท่ีสำมำรถ
แนะน ำลกูค้ำรำยใหม ่โดย
เข้ำเง่ือนไขตำมนโยบำย
กำรจำ่ย ผลตอบแทนกำร
ขำยในปี 2560 

- คำ่คอมมิชชัน่ทัง้ปี 
- คำ่คอมมิชชัน่คงค้ำง 

- 
- 

0.2 
0.2 

-      บริษัทฯ แตง่ตัง้นำยธเนษฐ์ศกัดิ์ฯ เป็นผู้จดักำรอำวโุส
ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 

-      บริษัทฯ ได้ก ำหนดโยบำยกำรจ่ำยผลตอบแทนกำรขำย
ในปี 2560 เพื่อขยำยธุรกิจ ส ำหรับผู้ที่ด ำเนินกำร
กิจกรรมกำรขำยตำ่งดงันี ้แนะน ำลกูค้ำ สร้ำงควำม
ต้องกำรของลกูค้ำ และปิดกำรขำยดงันี ้

1.   กรณีสญัญำให้บริกำรรับสง่พนกังำนระยะยำว 



 

บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  >>  78 
 

ล าดับ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุ สมผล 
รายการ 30 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 60 

  -   -    a.   บริษัทฯ จะจ่ำยตอบแทนกำรขำยในอตัรำ 0.2% ของ   
      มลูคำ่สญัญำให้บริกำร 
b.   บริษัทฯ จะแบง่จำ่ยผลตอบแทนกำรขำยตำมระยะเวลำ

ดงันี ้(1) 50% ของผลตอบแทนกำรขำยเมื่อด ำเนินกำร
ท ำสญัญำกบัลกูค้ำเรียบร้อย (2) 25% เมื่อบริษัทฯ 
ได้รับรำยได้คำ่ให้บริกำรในเดือนแรกเรียบร้อยแล้ว (3) 
25% เมื่อบริษัทฯ ได้รับรำยได้คำ่ให้บริกำรในเดือนท่ีสอง
เรียบร้อย 

2.   กรณีให้บริกำรรำยวนั 
a.   บริษัทฯ จะจ่ำยผลตอบแทนกำรขำยในอตัรำ 1% ของ

รำยรับท่ีได้ 
b.   บริษัทฯ จะจ่ำยผลตอบแทนกำรขำยเมื่อบริษัทฯ ได้รับ

รำยได้เรียบร้อยแล้ว 
c.   กำรจ่ำยผลตอบแทนกำรขำยต้องได้รับอนมุตัจิำก

กรรมกำรผู้จดักำร 
      ทัง้นี ้นโยบำยนีม้ีผลตัง้แตว่นัที่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2560 

และหำกสถำนกำรณ์มีกำรเปลีย่นแปลงบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิท่ีจะประกำศเปลีย่นแปลงนโยบำยดงักลำ่ว ใน
บำงสว่นหรือทัง้หมดเพื่อให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์
ของบริษัท 

- ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 บริษัทมียอดคำ่คอมมชิชัน่ค้ำง
จ่ำยนำยธเนษฐศกัดิ์ฯ 0.23 ล้ำนบำท 



 

บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  >>  79 
 

ล าดับ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุ สมผล 
รายการ 30 ธ.ค. 59 30 ธ.ค. 60 

9 นำงสำวนิ
ชำนนัท์ รัตน
เกต ุ

- นำงสำวนิชำนนัท์
ฯ เป็นผู้บริหำร
ของบริษัท 

- คำ่คอมมิชชัน่ บริษัทได้มี
จ่ำยคำ่คอมมชิชัน่ให้กบั
นำงสำวนิชำนนัฯ ที่
สำมำรถแนะน ำลกูค้ำรำย
ใหม ่โดยเข้ำเง่ือนไขตำม
นโยบำยกำรจ่ำย 
ผลตอบแทนกำรขำยในปี 
2560 

- คำ่คอมมิชชัน่ทัง้ปี 
- คำ่คอมมิชชัน่คงค้ำง 

- 
- 

0.2 
- 

-     บริษัทฯ แตง่ตัง้นำงสำวนิชำนนัท์ฯ เป็นผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จดักำร (ฝ่ำยปฏิบตัิกำร) 

-     บริษัทฯ ได้ก ำหนดโยบำยกำรจ่ำยผลตอบแทนกำรขำย
ในปี 2560 เพื่อขยำยธุรกิจ ส ำหรับผู้ที่ด ำเนินกำร
กิจกรรมกำรขำยตำ่งดงันี ้แนะน ำลกูค้ำ สร้ำงควำม
ต้องกำรของลกูค้ำและปิดกำรขำยดงันี ้

1.    กรณีสญัญำให้บริกำรรับสง่พนกังำนระยะยำว 
a.    บริษัทฯ จะจ่ำยตอบแทนกำรขำยในอนัตรำ 0.2%  ของ

มลูคำ่สญัญำให้บริกำร 
b.   บริษัทฯ จะแบง่จำ่ยผลตอบแทนกำรขำยตำมระยะเวลำ

ดงันี ้(1)50% ของผลตอบแทนกำรขำยเมื่อด ำเนินกำร
ท ำสญัญำกบัลกูค้ำเรียบร้อย (2) 25% เมื่อบริษัทได้รับ
รำยได้คำ่ให้บริกำรในเดือนแรกเรียบร้อยแล้ว (3) 25% 
เมื่อบริษัทฯ ได้รับรำยได้คำ่ให้บริกำรในเดือนที่สอง
เรียบร้อย 

2.   กรณีให้บริกำรรำยวนั 
a.   บริษัทฯ จะจ่ำยผลตอบแทนกำรขำยในอตัรำ 1% ของ

รำยรับท่ีได้ 
b.    บริษัทฯ จะจ่ำยผลตอบแทนกำรขำยเมื่อบริษัทได้รับ

รำยได้เรียบร้อยแล้ว 
c.    กำรจ่ำยผลตอบแทนกำรขำยต้องได้รับอนมุตัิจำก

กรรมกำรผู้จดักำร 



 

บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  >>  80 
 

ล าดับ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุ สมผล 
รายการ 30 ธค 59 31 ธค 60 

             ทัง้นี ้นโยบำยนีม้ีผลตัง้แตว่นัที่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2560 
และหำกสถำนกำรณ์มีกำรเปลีย่นแปลงบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิที่จะประกำศเปลีย่นแปลงนโยบำยดงักลำ่ว ใน
บำงสว่นหรือทัง้หมดเพื่อให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์
ของบริษัทฯ 

- ณ วนัท่ี 31 ธ.ค.2560 บริษัทไมม่ยีอดคำ่คอมมิชชัน่ค้ำง
จ่ำยนำงสำวนิชำนนัท์ จำกยอดคำ่คอมมิชชัน่ทัง้หมด 
0.26 ล้ำนบำท 

 

 



บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  >>  81 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษัทฯ กบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ มี
ส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ ซึ่งจะต้องรำยงำนต่อกรรมกำรตรวจสอบทกุครัง้เพื่อพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทกบับคุคลที่อำจมีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 19 กุมภำพนัธ์ 2561 มีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรระหว่ำงกนัมีควำมสมเหตสุมผล เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป และถือเป็นกำรปฏิบตัิเช่นเดียวกนักบับคุคลหรือ
กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวข้องอื่น รวมทัง้ไมม่ีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งบริษัท 
 
มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 
 ควำมขดัแย้งทำงกรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง บุคคลที่อำจมีผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตซึ่งเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลกัษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระท ำกับ
คูส่ญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ด้วยอ ำนำจตอ่รองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร
หรือบคุคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องและมีเง่ือนไขกำรค้ำปกติหรือรำคำตลำด ภำยใต้เง่ือนไขที่สมเหตสุมผล สำมำรถตรวจสอบได้และ
ไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ฝ่ำยบริหำรของบริษัทสำมรถด ำเนินกำรได้ตำมปกติภำยใต้หลกักำรที่ทำงคณะกรรมกำร
บริษัทได้พิจำรณำอนมุตัิ และจดัท ำรำยงำนสรุปเพื่อรำยงำนให้กบัทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบทกุไตรมำส 

ส ำหรับในกรณีที่มีรำยกำรระหวำ่งกนัไมเ่ป็นรำยกำรทำงกำรค้ำปกติ บริษัทฯ จะจดัให้มีควำมเห็นโดยคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำร
พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะพิจำรณำให้ผู้ประเมินรำคำอิสระ ผู้ เช่ียวชำญอิสระเฉพำะด้ำนหรือผู้
ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบใช้ในกำรประกอบกำรตดัสินใจและให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตำมแต่กรณีเพื่ออนมุตัิรำยกำร
ดงักล่ำวก่อนกำรเข้ำท ำรำยกำร ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำร
ตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัดงักลำ่วไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 
(แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตำมหลกัเกณฑ์และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
ทัง้นี ้กำรพิจำรณำอนุมตัิกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำว ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อำจมีควำมขดัแย้งหรือมี
สว่นได้เสยีในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงมติในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนันัน้ ๆ 
 
การอนุมตัิในหลกัการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มเีงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัท กับ
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
 ในอนำคตหำกบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบั
บริษัท บริษัทฯ จะก ำหนดเง่ือนไขตำ่ง ๆ ให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรค้ำปกติและเป็นรำคำตลำดซึง่สำมำรถอ้ำงอิง
เปรียบเทียบได้กบัเง่ือนไขหรือรำคำที่เกิดขึน้กบัธุรกิจประเภทเดียวกนัท่ีบริษัทกระท ำกบับคุคลภำยนอก ทัง้นี ้บริษัทฯ จะให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำคำ อตัรำคำ่ตอบแทน รวมทัง้ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของ
รำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่ว ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่ีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจ
เกิดขึน้ บริษัทฯ จะพิจำรณำให้ผู้ประเมินรำคำอิสระ ผู้ เช่ียวชำญอสิระเฉพำะด้ำนหรือผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นผู้ให้ควำมเห็น
เก่ียวกบักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่ว เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำรประกอบกำรตดัสนิใจและให้ควำมเห็นตอ่
คณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตำมแตก่รณี ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ี
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ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่วไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลู
ประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตำมหลกัเกณฑ์และกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคตนัน้ กรรมกำรจะต้องปฏิบตัิตำมระเบียบตำ่งๆ ท่ีได้ก ำหนดขึน้และกรรมกำร
จะต้องไมอ่นมุตัิรำยกำรใด ๆ ที่ตนหรือบคุคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทและจะต้อง
เปิดเผยรำยกำรดงักลำ่วคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ ซึง่บริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำม
กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย รวมตลอดถงึกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดทีเ่ก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัและกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ย
ไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัท และตำมมำตรฐำนบญัชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีโดยเคร่งครัด นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะไมท่ ำ
รำยกำรระหวำ่งกนักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องที่ไมใ่ชก่ำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัท 
 
มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

 เพื่อเป็นกำรคุ้มครองผู้ลงทนุ ถ้ำมีรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษัทฯ เกิดขึน้กบับคุคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสยี หรืออำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษัทฯ จะจดัให้มีกำรน ำเสนอรำยกำร
ดงักลำ่วผำ่นท่ีประชมุคณะกรรมกำรท่ีมีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชมุ ทัง้นี ้เพื่อดแูลให้รำยกำรระหวำ่งกนัเป็นไปอยำ่ง
ยตุิธรรมและมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำที่เหมำะสม โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่
ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตัิ
ตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และรำยกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบยีน 
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สรปุขอ้มลูทางการเงิน 

 

1. งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิ 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 

(ฉบับปรับปรุงใหม่) 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 

 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 

 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 97.48 20.00% 44.99 8.80% 35.48 5.31% 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น 24.85 5.10% 35.83 7.00% 44.00 6.58% 

สนิค้ำคงเหลอื 0.60 0.12% 0.51 0.10% 0.70 0.10% 

ภำษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่ำยรอรับคืน 2.61 0.54% 2.63 0.51% 2.90 0.43% 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 8.41 1.73% 9.97 1.95% 13.60 2.03% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 133.95 27.49% 93.93 18.36% 96.68 14.45% 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั 1.48 0.30% 2.90 0.57% 8.95 1.34% 
ยำนพำหนะส ำหรับขนสง่ 345.13 70.82% 404.81 79.14% 552.81 82.65% 
สว่นปรับปรุงอำคำรเชำ่และอปุกรณ์ 6.23 1.28% 9.22 1.80% 9.35 1.40% 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 0.52 0.11% 0.66 0.13% 1.08 0.16% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 353.37 72.51% 417.59 81.64% 572.18 85.55% 
รวมสินทรัพย์ 487.32 100.00% 511.52 100.00% 668.86 100.00% 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 30.93 6.35% 29.87 5.84% 35.77 5.35% 
สว่นของหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 

 
49.82 

 
10.22% 

 
67.62 

 
13.22% 

 
95.45 

 
14.27% 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 0.96 0.20% 0.88 0.17% 0.67 0.10% 
รวมหนีส้นิหมนุเวียน 81.72 16.77% 98.36 19.23% 131.89 19.72% 

หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน - สทุธิจำกสว่นท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 

 
158.58 

 
32.54% 

 
150.34 

 
29.39% 

 
227.27 

 
33.98% 

หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 11.29 2.32% 14.00 2.74% 16.84 2.52% 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 1.59 0.33% 4.09 0.80% 5.14 0.77% 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 1.07 0.22% 1.23 0.24% 1.42 0.21% 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 172.53 35.40% 169.66 33.17% 250.67 37.48% 
รวมหนีส้ิน 254.25 52.17% 268.02 52.40% 382.55 57.19% 

ทุนจดทะเบียน 110.00 22.57% 110.00 21.50% 154.69 23.13% 
ทนุออกจ ำหนำ่ยและช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว 110.00 22.57% 110.00 21.50% 123.75 18.50% 
เงินรับลว่งหน้ำคำ่หุ้น - - - - 22.49 3.36% 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิ 

(ตรวจสอบแล้ว) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 58 

(ฉบับปรับปรุงใหม่) 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 59 

 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 60 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 107.19 22.00% 107.19 20.96% 107.19 16.03% 
ก ำไรสะสมจดัสรรแล้ว - ส ำรองตำมกฎหมำย 3.83 0.79% 5.00 0.98% 6.40 0.96% 
ก ำไรสะสม - ยงัไมไ่ด้จดัสรร 12.04 2.47% 21.31 4.17% 26.48 3.96% 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 233.07 47.83% 243.50 47.60% 286.31 42.81% 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 487.32 100.00% 511.52 100.00% 668.86 100.00% 

 

2. งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบการเงนิ 

(ตรวจสอบแล้ว) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 58 

(ฉบับปรับปรุงใหม่) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 59 

 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 60 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 264.27 100.00% 300.78 100.00% 347.50 100.00% 
ต้นทนุบริกำร 205.18 77.64% 229.03 76.14% 266.25 76.62% 
ก าไรขัน้ต้น 59.09 22.36% 71.75 23.86% 81.25 23.38% 
รำยได้อื่น 1.70 0.64% 1.80 0.60% 1.14 0.33% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 60.79 23.00% 73.55 24.45% 82.39 23.71% 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 28.35 10.73% 32.73 10.88% 39.64 11.41% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 
32.45 

 
12.28% 

 
40.81 

 
13.57% 

 
42.75 

 
12.30% 

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

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น :       

ผลขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 
- 

 
- 

 
(2.27) 

 
(0.76%) 

 
- 

 
- 

ผลกระทบของภำษีเงินได้ - - 0.45 0.15% - - 

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี - - (1.82) (0.60%) - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 11.80 4.46% 20.11 6.69% 26.25 7.75% 

ก าไรต่อหุ้นพืน้ฐาน (บาท) 0.040  0.044  0.053  
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3. งบกระแสเงนิสด 

 

 

สรุปงบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิ 

(ตรวจสอบแล้ว) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 58 

(ฉบับปรับปรุงใหม่) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 59   

 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 60  

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 13.67 25.09 29.09 
รำยกำรปรับกระทบก ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรับ (จำ่ย) จำก
กิจกรรมด ำเนินงำน 

   

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย 34.26 42.46 46.82 
เงินชดเชยคำ่เสยีหำยจำกสญัญำประกนัภยั (1.20) - - 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยและตดัจ ำหนำ่ย
ยำนพำหนะส ำหรับขนสง่และอปุกรณ์ 

 
(0.35) 

 
0.46 

 
0.12 

ตดัจ ำหนำ่ยก ำไรจำกกำรขำยและเชำ่กลบัยำนพำหนะ
ส ำหรับขนสง่ 

 
(0.62) 

 
(0.62) 

 
(0.12) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 0.35 0.40 1.21 
ตดัจ ำหนำ่ยภำษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่ำย 0.56 - - 
รำยได้ดอกเบีย้ (0.14) (0.21) (0.09) 
คำ่ใช้จำ่ยดอกเบีย้ 18.78 15.72 13.66 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์
และหนีส้นิด ำเนินงำน 

65.31 83.31 90.69 

สนิทรัพย์ด ำเนินงำน (เพิ่มขึน้) ลดลง    
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น (1.74) (10.98) (8.18) 
สนิค้ำคงเหลอื (0.11) 0.09 (0.19) 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น (1.45) (1.29) (3.13) 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (0.46) (0.25) (0.59) 

หนีส้นิด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง)    
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น (0.44) (0.49) 5.37 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น (0.26) 0.41 (0.09) 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 0.16 0.27 0.20 

เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 61.00 71.09 84.07 
เงินสดรับจำกเงินชดเชยคำ่เสยีหำย 1.20 - - 
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สรุปงบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิ 

(ตรวจสอบแล้ว) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 58 

(ฉบับปรับปรุงใหม่) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 59   

 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 60  

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงินสดรับจำกกำรขอคืนภำษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จำ่ย 1.09 2.61 2.63 
จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน - (0.18) (0.16) 
รับดอกเบีย้ 0.14 0.21 0.09 
จ่ำยดอกเบีย้ (18.78) (15.72) (13.66) 
จ่ำยภำษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่ำย (2.63) (2.90) (3.40) 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 42.02 55.11 69.58 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน    

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนัเพิ่มขึน้ (1.05) (1.42) (6.05) 
จ่ำยช ำระเจ้ำหนีค้ำ่สนิทรัพย์ - (0.89) (0.30) 
ซือ้ยำนพำหนะส ำหรับขนสง่และอปุกรณ์ (17.51) (36.69) (15.62) 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยยำนพำหนะส ำหรับขนสง่ 1.35 0.18 0.65 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมการลงทุน (17.22) (38.82) (21.32) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการจัดหาเงนิ    

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินลดลง (19.42) - - 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องลดลง (5.00) - - 
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 182.00 - - 
เงินสดจำ่ยคำ่ใช้จ่ำยออกหุ้นเพิ่มทนุ (6.01) - - 
เงินสดรับลว่งหน้ำคำ่หุ้น - - 22.49 
จ่ำยช ำระหนีส้นิตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน (57.69) (59.10) (74.33) 
จ่ำยช ำระเงินกู้ยืมระยะยำว (5.04) - - 
จ่ำยเงินปันผล (27.00) (9.67) (5.93) 

  เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 61.84 (68.77) (57.77) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
สุทธิ 

86.65 (52.48) (9.51) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี 10.83 97.48 44.99 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดสิน้ปี 97.48 44.99 35.48 
    
ข้อมูลกระแสเงนิเปิดเผยเพิ่มเติม    
รำยกำรท่ีไมใ่ชเ่งินสด    
ยำนพำหนะส ำหรับขนสง่เพิม่ขึน้จำกกำรท ำสญัญำเช่ำ
กำรเงิน 

 
67.61 

 
68.65 

 
179.09 

รำยกำรซือ้สนิทรัพย์ที่ยงัไมไ่ด้จำ่ยช ำระ 0.89 0.30 0.83 



บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  >>  87 

 

 

4. อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

  

อัตราส่วนทางการเงนิ ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 1.64 0.95 0.73 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เทำ่ 1.50 0.82 0.60 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด  เทำ่ 0.43 0.61 0.60 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรค้ำ เทำ่ 11.13 9.97 8.72 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 32.36 36.11 41.30 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิค้ำคงเหลอื เทำ่ 374.66 410.03 439.80 
ระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉลีย่ วนั 0.96 0.88 0.82 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจ้ำหนีก้ำรค้ำ เทำ่ 8.92 9.88 10.77 
ระยะเวลำช ำระหนีเ้จ้ำหนีก้ำรค้ำ วนั 40.35 36.43 33.43 
Cash Cycle วนั (7.03) 0.55 8.68 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratios) 
อตัรำก ำไรขัน้ต้น % 22.36% 23.86% 23.38% 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน % 12.28% 13.57% 12.30% 
อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร % 129.50% 135.02% 162.75% 
อตัรำก ำไรสทุธิ % 4.44% 7.25% 7.53% 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 7.76% 9.20% 9.91% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratios) 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ /2 % 7.81% 8.17% 7.24% 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร /2 % 9.96% 10.67% 8.76% 
อตัรำกำรหมนุของสนิทรัพย์ เทำ่ 0.64 0.61 0.59 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratios) 
อตัรำสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เทำ่ 1.09 1.10 1.34 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เทำ่ 3.38 4.69 6.34 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis) เทำ่ 0.33 0.51 0.68 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล /1 % 89.92% 94.79% 62.96% 
หมายเหต ุ: /1 ก าไรสทุธิหกัหลงัส ารองตามกฏหมาย หารด้วยรายได้รวม 

               : /2 ตัง้ด้วยก าไรจากการด าเนินงาน 
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5. ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

บริษัทฯ ให้บริกำรรถรับสง่พนกังำนไมป่ระจ ำทำง ผำ่นรูปแบบรถที่ให้บริกำร 2 รูปแบบ คือรถโดยสำรของบริษัทฯ  และ

รถโดยสำรร่วมบริกำร วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯ มีรถโดยสำรให้บริกำรรวมทัง้สิน้ 328 คนั แบง่เป็นรถโดยสำรของบริษัทฯ 

เท่ำกับ 238 คนั และรถโดยสำรร่วมบริกำรเท่ำกับ 90 คัน ทัง้นี ้บริษัทฯ จะให้บริกำรกับลกูค้ำแต่ละรำยผ่ำนกำรท ำสญัญำ

ให้บริกำรรับส่งพนักงำน ซึ่งระบุเส้นทำงกำรเดินรถและระบุอตัรำกำรให้บริกำรในแต่ละเส้นทำงอย่ำงชัดเจน โดยบริษัทฯ มี

หน้ำที่จดัหำรถโดยสำรให้เพียงพอตำมจ ำนวนผู้โดยสำรที่ลกูค้ำก ำหนดในแตล่ะเส้นทำงและให้บริกำรอยำ่งเหมำะสมตำมที่ตก

ลงกบัลกูค้ำไว้ 

ส ำหรับภำพรวมกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรถ

โดยสำรไม่ประจ ำทำงเท่ำกบั 264.27 ล้ำนบำท เท่ำกบั 300.78 ล้ำนบำท และเท่ำกบั 347.50 ล้ำนบำทตำมล ำดบั โดยมีอตัรำ

กำรเติบโตเฉลีย่ (Compound Average Growth Rate) ส ำหรับช่วง 3 ปีดงักลำ่วประมำณร้อยละ 14.05% แบ่งเป็นรำยได้จำก

กำรให้บริกำรรถโดยสำรของบริษัทฯ เทำ่กบั 196.26 ล้ำนบำท, 231.42 ล้ำนบำท และ 277.66 ล้ำนบำทตำมล ำดบั และมีรำยได้

จำกกำรให้บริกำรรถโดยสำรร่วมบริกำรเทำ่กบั 68.01 ล้ำนบำท, 69.36 ล้ำนบำท และ 69.84 ล้ำนบำทตำมล ำดบั โดยบริษัทฯ มี

สดัสว่นรำยได้จำกกำรให้บริกำรด้วยรถโดยสำรของบริษัทฯ ตอ่รำยได้จำกกำรให้บริกำรรวมเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่องตลอดช่วง 3 ปี

ที่ผ่ำนมำ ซึ่ง ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีสดัสว่นรำยได้จำกกำรให้บริกำรด้วยรถโดยสำรของบริษัทฯ เท่ำกบัร้อยละ 

79.90 และสัดส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำรด้วยรถโดยสำรร่วมบริกำร เท่ำกับร้อยละ 20.10 อีกทัง้บริษัทฯ จะลงทุนซือ้

ยำนพำหนะส ำหรับขนสง่เมื่อมีควำมแนน่อนวำ่จะได้รับงำนจำกลกูค้ำเทำ่นัน้  

 

1. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

1.1 รายได้รวม 

บริษัทฯ มีรำยได้รวมระหว่ำงในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 265.97 ล้ำนบำท , 302.58 ล้ำนบำท และ 

348.64 ล้ำนบำทตำมล ำดบั โดยแบ่งเป็นรำยได้จำกกำรให้บริกำรเท่ำกับ 264.27 ล้ำนบำท , 300.78 ล้ำนบำท และ 347.50 

ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.36 ร้อยละ 99.41 และร้อยละ 99.67 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั และรำยได้อื่น อำทิ ดอกเบีย้

รับ ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยยำนพำหนะ ก ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สนิรอตดับญัชี ซึง่เกิดจำกกำรท ำรำยกำรขำยยำนพำหนะแล้วเช่ำ

กลบั (Sale and Leaseback) เป็นต้น โดยรำยได้อื่นในงวดดงักลำ่วเทำ่กบั 1.70 ล้ำนบำท, 1.80 ล้ำนบำท และ 1.14 ล้ำนบำท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64 ร้อยละ 0.60 และร้อยละ0.33 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั 
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ตารางแสดงรายได้จากการให้บริการเดินรถโดยสารแยกตามประเภทในปี 2558 ถงึปี 2560 

 2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร       
1. รถโดยสำรของบริษัทฯ  196.26 74.26 231.42 76.94 277.66 79.90 
1.1 รถบสั 189.74 71.80 214.40 71.28 249.51 71.80 
1.2 รถมินิบสัและรถไมโครบสั 1.77 0.67 1.60 0.53 4.52 1.30 
1.3 รถตู้ 4.75 1.80 14.06 4.67 21.62 6.22 
1.4 รถตู้  วีไอพ ี - - 1.36 0.45 1.94 0.56 
1.5 รถ วีไอพ ี - - - - 0.07 0.02 
2. รถโดยสำรร่วมบริกำร 68.01 25.74 69.36 23.06 69.84 20.10 
รวมรายได้จากการให้บริการ 264.27 100.00 300.78 100.00 347.50 100.00 
รายได้อื่น 1.70  1.80  1.14  

 

รายได้จากการบริการ 

 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรระหว่ำงปี 2558 ถึงปี 2560 เท่ำกับ 264.27 ล้ำนบำท, 300.78 ล้ำนบำท และ 

347.50 ล้ำนบำทตำมล ำดบั โดยแบง่เป็น 

1) รำยได้จำกกำรให้บริกำรท่ีเกิดจำกรถโดยสำรของบริษัทฯ เทำ่กบั 196.26 ล้ำนบำท, 231.42 ล้ำนบำท และ 277.66 ล้ำน

บำทตำมล ำดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 74.26 ร้อยละ 76.94 และร้อยละ 79.90 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรรวมตำมล ำดบั 

2) รำยได้จำกกำรให้บริกำรท่ีเกิดจำกรถร่วมบริกำรเทำ่กบั 68.01 ล้ำนบำท, 69.36 ล้ำนบำท และ 69.84 ล้ำนบำท หรือคิด

เป็นร้อยละ 25.74 ร้อยละ 23.06 และร้อยละ 20.10 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรรวม ตำมล ำดบั 

จ ำนวนรถโดยสำรของบริษัทฯ ที่ให้บริกำรส ำหรับลกูค้ำแตล่ะรำยมีจ ำนวนตัง้แต ่1 คนัถึง 21 คนั จ ำนวนรถสงูสดุ โดย

ใช้รถบสัในกำรให้บริกำรเป็นหลกั ในขณะท่ีจ ำนวนรถโดยสำรร่วมบริกำรท่ีให้บริกำรส ำหรับลกูค้ำแตล่ะรำยมีจ ำนวนตัง้แต ่1 คนั

ถึง 16 คนั โดยใช้รถตู้ในกำรให้บริกำรเป็นหลกั ทัง้นี ้รูปแบบกำรให้บริกำรขึน้อยูก่บัควำมต้องกำรของลกูค้ำเป็นหลกั โดยบริษัท

ฯ จะลงทนุเพิ่มจ ำนวนรถโดยสำรของบริษัทฯ ก็ตอ่เมื่อมีควำมชดัเจนที่จะได้รับงำนจำกลกูค้ำ 

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำร เพิ่มขึน้เท่ำกบั 46.72 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 15.53 จำกปี

ก่อนหน้ำ กำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรดงักลำ่วเกิดจำกกำรขยำยกำรให้บริกำรแก่กลุม่ลกูค้ำเดิมที่เพิ่มสดัสว่นกำรใช้

บริกำรรถโดยสำรของบริษัทฯ และเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรดงักลำ่วเกิดจำกกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำรำยเดิมและลกูค้ำ

รำยใหม่ที่เพิ่มขึน้ในปี 2560 โดยมีกำรเพิ่มกำรให้บริกำรคือลกูค้ำรำยใหม่ในช่วงไตรมำสที่ 4 ของปี 2560 จ ำนวน 3 รำยด้วย

จ ำนวนรถบัส 26 คันและรถตู้  5 คัน ทัง้นีก้ำรรับรู้รำยได้จำกลูกค้ำดังกล่ำวเป็นกำรรับรู้รำยได้เพียงบำงส่วน เนื่องจำกกำร

ให้บริกำรเกิดขึน้ระหวำ่งปี 

 

 



บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  >>  90 

 

1.2 ต้นทุนบริการและก าไรขัน้ต้น 

ต้นทนุบริกำร : ต้นทนุบริกำรหลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วยค่ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ เงินเดือน โบนสัและสวสัดิกำรพนกังำน 

คำ่เสื่อมรำคำ ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัรถยนต์ คำ่เบีย้ประกนัภยั ต้นทนุค่ำรถร่วมบริกำรและต้นทนุอื่น โดยในปี 2558 ปี 2559 และปี 

2560 บริษัทฯ มีต้นทนุบริกำรเทำ่กบั 205.18 ล้ำนบำท เทำ่กบั 229.03 ล้ำนบำท และเทำ่กบั 266.25 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 77.64 ร้อยละ 76.14 และร้อยละ 76.62 เมื่อเทียบกบัรำยได้จำกกำรบริกำรรวมตำมล ำดบั ทัง้นี ้กำรเพิ่มขึน้ของอตัรำสว่น

ต้นทนุบริกำรตอ่รำยได้จำกกำรบริกำร เป็นผลมำจำกกำรท่ีบริษัทฯ มีกำรน ำรถโดยสำรใช้แล้วไปปรับปรุงสภำพเพื่อให้บริกำรแก่

ลกูค้ำที่ได้ด ำเนินกำรต่อสญัญำใช้บริกำรระยะยำวต่อจำกสญัญำ ซึ่งค่ำใช้จ่ำยดงักลำ่วจะเป็นค่ำใช้จ่ำยแบบเกิดขึน้เพียงครัง้

เดียว (One-time expense) และกำรเพิ่มขึน้ของต้นทนุเชือ้เพลงิจำกรำคำน ำ้มนัท่ีมีกำรปรับเพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกนัของปีก่อน  

 โดยสดัสว่นต้นทนุคำ่น ำ้มนัเชือ้เพลงิตอ่รำยได้จำกรถโดยสำรของบริษัทฯ ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เทำ่กบัร้อย

ละ 19.02 ร้อยละ 18.15 และร้อยละ 20.13 ตำมล ำดับ ถึงแม้บริษัทฯ จะมีกำรควบคุมต้นทุนค่ำน ำ้มันเชือ้เพลิงจำก

ประสบกำรณ์กำรด ำเนินธุรกิจในอตุสำหกรรมกำรให้บริกำรรับสง่พนกังำนอย่ำงยำวนำน แตเ่นื่องจำกรำคำน ำ้มนัเชือ้เพลิงขำย

ปลกีเฉลีย่สงูกวำ่ปีก่อน 

แม้ว่ำบริษัทฯ จะมีกำรลงทุนเพิ่มปริมำณรถโดยสำรอย่ำงต่อเนื่องจำกปี 2559 ที่มีจ ำนวน 176 คนั เป็นจ ำนวน 238 

คนัในปี 2560 ก็ตำม ทัง้นี ้กำรเพิ่มขึน้ของต้นทนุบริกำรของบริษัทฯ ยงัมำจำกค่ำเสื่อมรำคำ เงินเดือนและสวสัดิกำรพนกังำน 

ค่ำเบีย้ประกนัภยัและต้นทนุอื่น ซึ่งเพิ่มขึน้ตำมจ ำนวนรถโดยสำรของบริษัทฯ  เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้รถโดยสำรที่เพิ่มขึน้

ของลกูค้ำในแตล่ะปี 

ก ำไรขัน้ต้น : ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ต้นรวมเท่ำกับ 59.09 ล้ำนบำท เท่ำกบั 71.75 ล้ำน

บำท และเท่ำกับ 81.25 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกับร้อยละ 22.36 ร้อยละ 23.86 และร้อยละ 23.38 

ตำมล ำดบั โดยก ำไรขัน้ต้นมีกำรเพิ่มขึน้ในช่วง 3 ปีที่ผำ่นมำจำกกำรกำรควบคมุคำ่ใช้จ่ำยต้นทนุบริกำรท่ีมีประสทิธิภำพมำกขึน้  

แต่อตัรำก ำไรขัน้ต้นลดลง เนื่องจำกบริษัทฯ มีต้นทนุเพิ่มจำกน ำรถโดยสำรใช้แล้วไปปรับปรุงสภำพเพื่อให้บริกำรแก่ลกูค้ำที่ได้

ด ำเนินกำรตอ่สญัญำใช้บริกำรระยะยำวตอ่จำกสญัญำ ซึ่งคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่วจะเป็นค่ำใช้จ่ำยแบบเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว (One-

time expense)  

ทัง้นี ้ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ต้นจำกกำรให้บริกำรรถโดยสำรของบริษัทฯ เท่ำกับ 49.96 

ล้ำนบำท เท่ำกับ 61.59 ล้ำนบำท และเท่ำกบั 72.10 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นจำกกำรให้บริกำรรถโดยสำรของ

บริษัทฯ เท่ำกับร้อยละ 25.46 ร้อยละ 26.61 และร้อยละ 25.97 ตำมล ำดบั โดยบริษัทฯ มีก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้และอตัรำก ำไร

ขัน้ต้นลดลงจำกปี 2559 เนื่องจำกบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรเพิ่มขึน้ตอ่เนื่อง ประกอบกบับริษัทฯ สำมำรถบริหำรจดักำร

ต้นทนุค่ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงและควบคมุค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุงได้ดีขึน้ นอกจำกนี ้ในอดีตบริษัทฯ จะรับมอบยำนพำหนะแล้ว

น ำมำตกแตง่ให้เรียบร้อยก่อนจึงเร่ิมให้บริกำรแก่ลกูค้ำ ท ำให้บริษัทรับรู้ต้นทนุคำ่เสือ่มรำคำโดยที่ยงัไมม่ีรำยได้จำกยำนพำหนะ

คนัดงักลำ่ว โดยในภำยหลงับริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรรับมอบ โดยจะรับมอบยำนพำหนะเมื่อท ำกำรตกแต่งเรียบร้อย

แล้วเท่ำนัน้ เพื่อให้บริกำรแก่ลกูค้ำได้ทนัที ท ำให้ก ำไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ดีขึน้ แต่อตัรำก ำไรขัน้ต้นที่ลดลง มำจำกบริษัทฯ มี

ต้นทนุเพิ่มจำกน ำรถโดยสำรใช้แล้วไปปรับปรุงสภำพเพื่อให้บริกำรแก่ลกูค้ำที่ได้ด ำเนินกำรตอ่สญัญำใช้บริกำรระยะยำวตอ่จำก

สญัญำ ซึง่คำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่วจะเป็นคำ่ใช้จ่ำยแบบเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว (One-time expense)  
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1.3 ค่าใช้จ่ายในบริหาร 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย : คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยประกอบด้วย เงินเดือนและสวสัดิกำรพนกังำน คำ่โฆษณำและสง่เสริมกำร
ขำย คำ่รับรอง และคำ่ใช้จำ่ยในกำรเดินทำง โดยในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560  บริษัทฯ มคีำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยเทำ่กบั 8.74 
ล้ำนบำท เทำ่กบั 10.60 ล้ำนบำท และเทำ่กบั 13.87 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.29 ร้อยละ 3.50 และร้อยละ 3.98 ของ
รำยได้รวมตำมล ำดบั สว่นใหญ่จะเป็นคำ่ใช้จำ่ยในสว่นของฝ่ำยปฎิบตัิกำรในกำรควบคมุและดแูลกระบวนกำรเดินรถของลกูค้ำ
ให้มีประสทิธิภำพ 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร : ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินเดือนและสวสัดิกำรพนกังำนและ

คำ่ตอบแทนกรรมกำร ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัค่ำบริกำรต่ำงๆ ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริกำรนำยทะเบียนหลกัทรัพย์ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. คำ่สอบบญัชี คำ่ตรวจสอบภำยใน คำ่ปรึกษำทำงกฎหมำย ค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน คำ่ใช้จ่ำย

เบ็ดเตลด็ และคำ่ธรรมเนียมอื่น โดยในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกบั 19.60 ล้ำนบำท 

เท่ำกับ 22.13 ล้ำนบำท และเท่ำกับ 25.77 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.37 ร้อยละ 7.31 และร้อยละ 7.39 ของรำยได้รวม

ตำมล ำดบั 

บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้ในระหว่ำงปี  2560 มำจำกค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรเตรียมกำรน ำ

มำตรฐำนสำกลระบบบริหำรจดักำรควำมปลอดภยักำรจรำจรทำงถนน (ISO 39001) เพื่อพฒันำคณุภำพกำรท ำงำนของบริษัท

ฯ กำรเพิ่มขึน้ของค่ำใช้จ่ำยเงินเดือน ตำมกำรปรับเพิ่มก ำลงัคนเพื่อรับรองกำรขยำยกำรให้บริกำรและกำรจดัเตรียมหน่วยงำน

ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ และคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกบักำรออกเคร่ืองมือทำงกำรเงินใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น

สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทครัง้ที่ 1 (ATP30-W1) โดยก ำหนดระยะเวลำกำรใช้สิทธิ ส ำหรับผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้

ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น  
รถโดยสารของบริษัทฯ  

ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 
รถโดยสารร่วมบริการ 

ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ 
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สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ได้ 4 ครัง้ได้แก่วนัที่ 29 ธันวำคม 2560 วนัที่ 29 มิถนุำยน 2561 วนัที่ 28 ธันวำคม 2561 และ

วนัท่ี 23 พฤษภำคม 2562 

 

1.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

คำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงินประกอบด้วย ดอกเบีย้เงินกู้สถำบนักำรเงิน และดอกเบีย้จ่ำยจำกกำรขอรับกำรสนบัสนนุวงเงิน

สินเช่ือจำกสถำบนัทำงกำรเงินโดยกำรท ำสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน โดยในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนทำง

กำรเงินเทำ่กบั 18.78 ล้ำนบำท เทำ่กบั 15.72 ล้ำนบำท และเทำ่กบั 13.66 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.11 ร้อยละ 5.23 และ

ร้อยละ 3.93 ของรำยได้รวมตำมล ำดบั  

  ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน (มำจำกสญัญำเช่ำกำรเงินและสญัญำเช่ำซือ้) อย่ำงต่อเนื่องจำกกำร

ลงทนุซือ้ยำนพำหะเพิ่มขึน้ 63 คนัเพื่อรองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจ และบริษัทมีภำระดอกเบีย้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงินที่ลดลง 

(อตัรำดอกเบีย้ในเดือนมกรำคม ถึงเดือนธันวำคมเท่ำกบัร้อยละ 3.70 - 4.05) โดยเป็นสญัญำเช่ำกำรเงินและสญัญำเช่ำซือ้

ทัง้หมดจ ำนวน 163 สญัญำ ซึ่งจะหมดสญัญำในปี 2561 ถึงปี 2565 จ ำนวน 19 คนั, จ ำนวน 27 คนั, จ ำนวน 46 คนั, จ ำนวน 

26 คนั และจ ำนวน 45 คนัตำมล ำดบั 

 

1.5 ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 11.80 ล้ำนบำท เท่ำกับ 21.93 ล้ำนบำท และเท่ำกับ 

26.25 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิเท่ำกบัร้อยละ 4.46 ร้อยละ 7.29 และร้อยละ 7.55 ตำมล ำดบั กำรเพิ่มขึน้ของก ำไรสทุธิ

และอตัรำก ำไรสทุธิตลอด 3 ปีที่ผำ่นมำ เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรให้บริกำร อนัเนื่องมำจำกกำรขยำยกำรให้บริกำร

แก่ลกูค้ำด้วยรถโดยสำรของบริษัทฯ และอตัรำกำรท ำก ำไรที่เพิ่มขึน้จำกกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำรำยใหม่ นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงั

สำมำรถบริหำรจดักำรต้นทนุคำ่น ำ้มนัและคำ่ใช้จ่ำยในกำรซอ่มบ ำรุงได้ดีขึน้ รวมทัง้บริษัทฯ มีคำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงินท่ีลดลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 
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2. การวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ  

2.1 รวมสนิทรัพย์ 

 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 487.32 ล้ำนบำท เท่ำกับ 

511.52 ล้ำนบำท และ 668.86 ล้ำนบำทตำมล ำดบั โดยรำยกำรสินทรัพย์ที่ส ำคญัที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์รวม

ของบริษัทฯ มีดงันี ้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด : เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ประกอบด้วยเงินสดและเงินฝำกธนำคำร โดย ณ 

วนัที่ 31 ธันวำคมของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเท่ำกับ 97.48 ล้ำนบำท 

เทำ่กบั 44.99 ล้ำนบำทและเทำ่กบั 35.48 ล้ำนบำทหรือคิดเป็น ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 8.80 และร้อยละ 5.31 ของสนิทรัพย์รวม

ตำมล ำดบั 

 มำจำกในปี 2560 บริษัทฯ ได้จดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมจ ำนวน 123,749,504 หน่วย โดยเมื่อวนัที่ 29 ธนัวำคม 2560 ซึง่เป็นวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ที่ 1 ของ ATP30-W1 มีผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิแปลงสภำพ  ATP30-W1 จ ำนวน 26,462,571 หน่วย เพื่อซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทใน
รำคำหุ้นละ 0.85 บำท โดยบริษัทได้รับเงินจำกกำรเพิ่มทนุทัง้สิน้ รวมเป็นเงิน 22.49 ล้ำนบำท  

 บริษัทฯ ได้รำยงำนกำรใช้เงินเพิ่มทนุจ ำนวนดงักลำ่วสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 ดงัตอ่ไปนี ้

                                                                                                                                                     (หนว่ย : ล้ำนบำท) 

 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น :  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น

เทำ่กบั 24.85 ล้ำนบำท เทำ่กบั 35.83 ล้ำนบำท และเทำ่กบั 44.00 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.10 ร้อยละ 7.00 และร้อยละ 

6.58 ของสนิทรัพย์รวมตำมล ำดบั ซึง่มีรำยละเอียดลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น ดงันี  ้

ลูกหนีก้ารค้า ประกอบด้วย ลกูค้ำตำมปกติของธุรกิจและรำยได้จำกกำรให้บริกำรค้ำงรับ โดยบริษัทฯ มีลกูหนีก้ำรค้ำ ณ วนัที่ 

31 ธันวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560  เท่ำกบั 24.52 ล้ำนบำท เท่ำกบั 35.82 ล้ำนบำท และเท่ำกบั 43.91  ล้ำนบำท

ตำมล ำดับ โดยลกูหนีก้ำรค้ำที่เพิ่มขึน้ต่อเนื่องสอดคล้องกับกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรให้บริกำร โดยมีรำยละเอียดอำยุ

ลกูหนีก้ำรค้ำดงันี ้

                                                                                                                                                 (หนว่ย : พนับำท) 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิที่ใช้ไป จ านวนเงนิคงเหลอื 

1. เงินทนุหมนุเวียนภำยในกิจกำร 22.49 - 22.49 

รายการลูกหนีก้ารค้าและลกูหนือ้ื่น 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

ลกูหนีก้ำรค้ำ 23,743 34,551 42,178 

รำยได้จำกกำรใช้บริกำรค้ำงรับ 774 1,271 1,727 

เงินทดรองจำ่ย 215 4 86 

ลกูหนีอ้ื่น 120 1 12 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 24,852 35,827 44,003 
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บริษัทฯ มีนโยบำยกำรให้เครดิตเทอมลกูค้ำเทำ่กบั 10 ถงึ 120 วนั โดยระยะเวลำกำรให้เครดิตเทอมขึน้อยูก่บัระยะเวลำกำรเป็น 

คูค้่ำและกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมจำกฝ่ำยบริหำร โดยลกูหนีท้ี่มียอดค้ำงช ำระจะผำ่นขัน้ตอนที่ถกูก ำหนดไว้ในนโยบำยกำร

ติดตำมหนี ้อำทิ กำรติดตำมทวงถำมโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบญัชี กำรออกหนงัสอืติดตำมหนี ้และกำรแจ้งควำมเพื่อด ำเนินกำรตำม

ขัน้ตอนทำงกฎหมำย หำกลกูค้ำมีระยะเวลำค้ำงช ำระหนีต้ัง้แต ่6  เดือนขึน้ไป ทำงบริษัทฯ จะตัง้ส ำรองคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

เต็มจ ำนวน ทัง้นี ้ใน ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉลีย่เทำ่กบั 32.36 วนั 36.11 วนั และ 

41.30 วนัตำมล ำดบั โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉลีย่เพิ่มขึน้ เนื่องจำกในปีนีบ้ริษัทฯ ได้ให้บริกำรแก่ลกูค้ำ

รำยใหม ่ซึง่ให้เครดิตเทอมประมำณ 45 วนั อยำ่งไรก็ตำม เมื่อเปรียบเทียบโดยรวมบริษัทฯ ยงัคงมีกำรบริหำรจดัเก็บหนีท้ี่ดีโดย

ตอ่เนื่องและเป็นไปตำมนโยบำยกำรให้เครดติเทอมแก่ลกูค้ำของบริษัทฯ   

ลูกหนีอ้ื่น บริษัทฯ มีรำยกำรลกูหนีอ้ื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เทำ่กบั 0.34 ล้ำนบำท เทำ่กบั 

0.005 และเทำ่กบั 0.098 ล้ำนบำท โดยเป็นรำยกำรท่ีส ำคญัคือ เงินทดรองจำ่ยพนกังำนส ำหรับน ำไปใช้ในกิจกำร และเงินทด

รองจ่ำยให้กบัลกูค้ำ เช่นคำ่ทำงดว่น คำ่เบีย้เลีย้งนกัขบันอกสถำนที่ เป็นต้น 

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง : ยำนพำหนะส ำหรับขนสง่ของบริษัทฯ ประกอบด้วย รถบสัโดยสำร รถมินิบสัและรถไมโครบสั รถตู้  

รถตู้วีไอพี รถวีไอพี รถที่ใช้ในกำรบริหำร และรถที่ใช้ในกำรสนบัสนนุส ำหรับฝ่ำยปฏิบตัิกำรและฝ่ำยบ ำรุงรักษำโดย ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มียำนพำหนะส ำหรับขนสง่ - สทุธิ เทำ่กบั 345.13 ล้ำนบำท เทำ่กบั 404.81 

ล้ำนบำท และเท่ำกับ  552.81 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.82 ร้อยละ 79.14 และร้อยละ 82.65 ของสินทรัพย์รวม 

ตำมล ำดบั ซึง่บริษัทฯ จะลงทนุในยำนพำหนะส ำหรับขนสง่ ก็ต่อเมื่อมีกำรตกลงท ำสญัญำกบัทำงลกูค้ำแล้ว โดยมีรำยละเอียด

กำรเปลีย่นแปลงของยำนพำหนะส ำหรับขนสง่ดงันี ้               

(หนว่ย : ล้ำนบำท) 

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

รำคำทนุ  ยอดยกมำ 368.87 450.22 550.53 

ซือ้เพิ่ม 83.87 100.93 193.75 

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

ราคาทุน ณ วันที่  31 ธันวาคม 450.22 550.53 738.59 

คำ่เสือ่มรำคำ - ยอดยกมำ (73.36) (105.09) (145.72) 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับปี (33.25) (40.93) (44.99) 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับสว่นจ ำหนำ่ย 1.52 0.30 4.93 

ค่าเสื่อมราคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม (105.09) (145.72) (185.78) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี -ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 345.13 404.81 552.81 

 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มียำนพำหนะส ำหรับขนส่งเท่ำกับ 552.81 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึน้จำกปี 2559 

เทำ่กบั 148.00 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 36.56 จ ำนวนรถที่เพิ่มทัง้หมด 64 คนั ซึง่เป็นกำรลงทนุซือ้รถใหม่ โดยมีรถ

บสัโดยสำรจ ำนวน 39 คนั รถมินิบสัและรถไมโครบสัจ ำนวน 6 คนั รถตู้จ ำนวน 12 คนั รถตู้วีไอพี 5 คนั รถวีไอพี 1 คนัและรถที่
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ใช้ในกำรสนบัสนนุส ำหรับฝ่ำยปฏิบตัิกำร 1 คนั ส ำหรับรองรับกำรเพิ่มขึน้ของปริมำณควำมต้องกำรใช้ของลกูค้ำรำยเดิม และ

ลกูค้ำรำยใหม่จ ำนวน 7 รำย โดยเร่ิมให้บริกำรในเดือนมีนำคม 2560 เป็นต้นมำ ซึ่งบริษัทฯ สัง่ซือ้รถโดยสำรใหม่ผ่ำนกำรท ำ

สญัญำเช่ำซือ้และจะทยอยช ำระเสร็จสิน้ภำยในปี 2565 

2.2 หนีส้นิ 

 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เทำ่กบั 254.25 ล้ำนบำท เทำ่กบั 268.02 

ล้ำนบำท และเท่ำกับ 382.55 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.17 ร้อยละ 52.40 และร้อยละ 57.19 ของสินทรัพย์รวม 

ตำมล ำดบั โดยรำยกำรหนีส้นิท่ีส ำคญัที่มีผลต่อกำรเปลีย่นแปลงในหนีส้นิรวมของบริษัทฯ มีดงันี ้

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น : ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น

เท่ำกับ  30.93 ล้ำนบำท 29.87 ล้ำนบำท และ 35.77 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.35 ร้อยละ 5.84 และร้อยละ 5.35 ของ

สนิทรัพย์รวมตำมล ำดบั ซึง่มีรำยละเอียดเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น ดงันี ้   

เจ้าหนีก้ารค้า : เจ้ำหนีก้ำรค้ำหลกัของบริษัทฯ ได้แก่ เจ้ำหนีค้ำ่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ คำ่รถร่วม และคำ่อะไหล ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีเจ้ำหนีก้ำรค้ำเทำ่กบั  21.97 ล้ำนบำท 22.25 ล้ำนบำท และ 24.83 ล้ำนบำท

ตำมล ำดบั และมีเจ้ำหนีก้ำรค้ำ - บคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 

เทำ่กบั 0.91 ล้ำนบำท เทำ่กบั 1.22 ล้ำนบำท และเทำ่กบั 1.14 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมจำกเจ้ำหนีเ้ป็น

ระยะเวลำเฉลีย่ประมำณ 30 - 90 วนั 

เจ้าหนีอ้ื่น : เจ้ำหนีอ้ื่นประกอบด้วย เจ้ำหนีอ้ื่น ค่ำเบีย้ประกันภยัค้ำงจ่ำย เจ้ำหนีค้่ำสินทรัพย์ ค่ำเบีย้ประกันภยั ค่ำเช่ำและ

คำ่บริกำร คำ่ที่ปรึกษำและคำ่เบีย้ประชมุ และคำ่ใช้จำ่ยค้ำงจ่ำย เช่น คำ่สอบบญัชี โบนสัและเงินปันผลค้ำงจ่ำย คำ่ที่ปรึษำ เป็น

ต้น โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีเจ้ำหนีอ้ื่นเท่ำกบั 8.06 ล้ำนบำท เท่ำกบั 6.39 ล้ำน

บำท และเทำ่กบั 9.79 ล้ำนบำทโดยรำยละเอียดของรำยกำรเจ้ำหนีอ้ื่นท่ีส ำคญั คือ ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจำ่ยที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจ 

เช่น คำ่สอบบญัชี คำ่ตรวจภำยใน คำ่ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน คำ่ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย และคำ่เบีย้ประกนัภยั  

หนีส้นิตามสัญญาเช่าการเงนิ (สัญญาเช่าซือ้และสัญญาเช่าทางการเงนิ) : 

 บริษัทฯ มีหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำทำงเงินซึ่งเกิดจำกกำรลงทนุในยำนพำหนะใหม่ เพื่อรองรับกำรให้บริกำรขนสง่ โดย

สำมำรถสรุปรำยละเอียดหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินได้ดงันี ้

                                                                                                                                                   (หนว่ย : ล้ำนบำท) 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน 240.95 242.40 351.04 

หกั : ดอกเบีย้รอกำรตดัจ ำหนำ่ย (32.55) (24.44) (28.32) 

รวม 208.40 217.96 322.72 

หกั : สว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี (49.82) (67.62) (95.45) 

หนีส้นิตามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิจากส่วนที่ถงึ
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

158.58 150.34 227.27 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินเท่ำกบั 208.40 ล้ำน

บำท เท่ำกบั 217.96 ล้ำนบำท และเท่ำกบั 322.72 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.76 ร้อยละ 42.61 และร้อยละ 48.25 ของ

สนิทรัพย์รวมตำมล ำดบั โดยแบ่งเป็นสว่นของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีเท่ำกบั 49.82 ล้ำน

บำท เท่ำกบั 67.62 ล้ำนบำท และเท่ำกบั 95.45 ล้ำนบำท และหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สทุธิจำกสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหนึ่งปีเท่ำกับ 158.58 ล้ำนบำท เท่ำกับ 150.34 ล้ำนบำท และเท่ำกับ 227.27 ล้ำนบำทตำมล ำดับ โดยบริษัทฯ ท ำ

สญัญำเช่ำกำรเงินกบับริษัทฯ ลสีซิ่งทัง้หมด 10 แหง่ ซึง่มีก ำหนดกำรช ำระคำ่งวดเป็นรำยเดือนและมีอำยสุญัญำประมำณ 4 - 5 

ปี โดยมลูค่ำรำยกำรหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินของบริษัทฯ ดงักลำ่วมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงเดียวกบักำรขยำยกำร

ลงทนุในยำนพำหนะส ำหรับขนสง่ของกิจกำร ทัง้นี ้อตัรำดอกเบีย้ของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

2560 ที่บริษัทฯ ได้รับเฉลี่ยร้อยละ 3.70 – 8.90 ต่อปี โดยรูปแบบกำรคิดอตัรำดอกเบีย้ส่วนใหญ่เป็นแบบอตัรำลดต้นลดดอก 

โดยผลรวมของจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่บริษัทฯ ต้องช ำระทัง้สิน้ตำมสญัญำเช่ำแสดงได้ดงัตำรำง 

(หนว่ย: ล้ำนบำท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยทัง้สิน้ตำมสญัญำเชำ่ 109.27 241.77 351.04 

ดอกเบีย้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี (13.82) (14.50) (28.32) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสัญญาเช่า 95.45 227.27 322.72 

 (หนว่ย: ล้ำนบำท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยทัง้สิน้ตำมสญัญำเชำ่ 79.67 162.73 242.40 

ดอกเบีย้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี (12.05) (12.39) (24.44) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสัญญาเช่า 67.62 150.34 217.96 

 

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น : ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้ว

เทำ่กบั 110.00 ล้ำนบำท และเท่ำกบั 110.00 ล้ำนบำท และเทำ่กบั 123.75 ล้ำนบำทตำมล ำดบั มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม เท่ำกบั 

233.07 ล้ำนบำท เทำ่กบั 243.50 ล้ำนบำท และเทำ่กบั 286.31 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.83 ร้อยละ 47.60 และร้อยละ 

42.81 ของสินทรัพย์รวมตำมล ำดบั โดยบริษัทฯ มีก ำไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรเท่ำกับ 12.04 ล้ำนบำท เท่ำกับ 21.31 ล้ำนบำท 

และเทำ่กบั 26.48 ล้ำนบำทตำมล ำดบั 

 บริษัทฯ มีอตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 1.09 

เท่ำ 1.10 เท่ำ และ 1.34 เท่ำตำมล ำดบั โดยตลอด 3 ปีที่ผ่ำนมำ อตัรำหนีส้ินต่อส่วนผู้ ถือหุ้นสงูขึน้ เนื่องจำกบริษัทฯ ขยำย
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จ ำนวนยำนพำหนะเพื่อให้บริกำรด้วยกำรท ำสญัญำเช่ำกำรเงินเป็นหลกั ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกำรลงทนุในแตล่ะปีตำมตำรำงเพิ่มขึน้

ทกุปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 อัตราส่วนสภาพคล่อง : บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 

133.95 ล้ำนบำท เท่ำกับ 93.93 ล้ำนบำท และเท่ำกับ 96.68  ล้ำนบำท โดยคิดเป็นร้อยละ 27.49 ร้อยละ 18.36 และร้อยละ 

14.45 ของสินทรัพย์รวม ตำมล ำดบั มำจำก เมื่อวนัที่ 29 ธ.ค. 2560 ซึง่เป็นวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้ที่ 1 ของ ATP30-W1 มีผู้

ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิแปลงสภำพ ATP30-W1 จ ำนวน 26,462,071 หน่วย เพื่อซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ใน

รำคำหุ้นละ 0.85 บำท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินจำกกำรเพิ่มทนุทัง้สิน้ รวมเป็นเงิน 22.49 ล้ำนบำท และบริษัทฯ มีรำยได้เพิ่มขึน้  

บริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ของปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 81.72 ล้ำนบำท เท่ำกับ 

98.36 ล้ำนบำท และเท่ำกบั 131.89 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.77 ร้อยละ 19.23 และร้อยละ 19.72 ของสินทรัพย์รวม

ตำมล ำดบั โดยหนีส้นิหมนุเวียนที่ส ำคญัประกอบด้วย เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น และสว่นของหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงินที่

ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ำกับ 35.21 ล้ำนบำท โดยในปี 

2560 บริษัทฯ มีจำกกำรลงทนุในยำนพำหนะใหม่จ ำนวน 63 คนั เพื่อรองรับกำรให้บริกำรขนสง่จำกกำรท ำสญัญำเช่ำกำรเงิน

เพิ่มท ำให้หนีส้นิหมนุเวียนเพิ่มขึน้ สง่ผลให้ปี 2560 บริษัทฯ มีอตัรำสว่นสภำพคลอ่งเทำ่กบัเทำ่กบั 0.73 เทำ่ ซึง่ลดลงจำกปีก่อน

หน้ำเลก็น้อย 

 ส ำหรับ Cash Cycle ของบริษัทฯ จะพบว่ำในปี 2558 บริษัทฯ มี Cash Cycle ติดลบเท่ำกับ 7.03 วนั โดยสำเหตุที่ 

Cash Cycle ของบริษัทฯ ติดลบ เนื่องจำก บริษัทฯ มีระยะเวลำกำรช ำระหนีแ้ก่เจ้ำหนีก้ำรค้ำที่ยำวกว่ำระยะเวลำกำรเก็บหนี ้

เฉลี่ยของลูกหนี ก้ำรค้ำ ขณะที่ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มี  Cash Cycle เท่ำกับ 0.55 วันและเท่ำกับ 8.68 วัน 

เปลีย่นแปลงเป็นบวก เนื่องจำกบริษัทฯ ขยำยเครดิตเทอมลกูหนีใ้ห้แก่ลกูค้ำรำยใหมต่ำมที่ได้กลำ่วข้ำงต้น 

 

 

 

 

จ านวนยานพาหนะที่ลงทุนเพิ่มและอัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์
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หมำยเหต ุ:  

เอกสำรฉบบันีเ้ป็นเพยีงข้อมลูสรุปสำระส ำคญัของบริษัทฯ หำกต้องกำรเอกสำรฉบบัเต็มสำมำรถติดตอ่ 

คณุโชติกำ วีระศิลป์ โทร. 038-468-789, 091-774-4432 หรือ Email: chotiga@atp30.com หรือ คณุสกุำนดำ พทุธรักษำ โทร 

063-9030049 Email: sukarnda.p@atp30.com และสำมำรถดำวน์โหลดรำยงำนประจ ำปี 2560 (แบบ 56-2) และแบบแสดง

รำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ได้ที่ www.set.or.th และ www.atp30.com 

mailto:sukarnda.p@atp30.com
http://www.atp30.com/
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บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำน และ งบกำรเงิน 

31 ธนัวำคม 2560 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จ ำกัด (มหำชน) 

ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท เอทีพี 30 จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วย                                                                               

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นและงบกระแส

เงินสด ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน รวมถงึหมำยเหตสุรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั  

ข้ำพเจ้ำเห็นวำ่งบกำรเงินข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิน้สดุ

วนัเดยีวกนัของบริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) โดยถกูต้องตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กลำ่วไว้ในวรรค                               
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกบริษัทฯตำม
ข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบญัชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบักำรตรวจสอบงบ
กำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัติำมข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ตำมที่ระบใุนข้อก ำหนดนัน้ด้วย ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่หลกัฐำนกำร
สอบบญัชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพยีงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองตำ่งๆ ท่ีมีนยัส ำคญัที่สดุตำมดลุยพินิจเยีย่งผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจบุนั ข้ำพเจ้ำได้น ำเร่ืองเหลำ่นีม้ำพจิำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำร
แสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำไมไ่ด้แสดงควำมเห็นแยกตำ่งหำกส ำหรับเร่ืองเหลำ่นี ้ 
 

  



บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  >>  101 

 

 
 
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิงำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีได้กลำ่วไว้ในวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ                                        
งบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึง่ได้รวมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหลำ่นีด้้วย กำรปฏิบตัิงำนของข้ำพเจ้ำ                                  
ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองตอ่กำรประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็น
สำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึง่ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหลำ่นีด้้วย ได้ใช้เป็น
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำตอ่งบกำรเงินโดยรวม 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัตอ่ไปนี ้
มูลค่าคงเหลือของยานพาหนะส าหรบัขนส่ง 

ตำมที่ได้กลำ่วไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 9 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลอืของ                       

มลูคำ่สทุธิของยำนพำหนะส ำหรับขนสง่จ ำนวน 552.8 ล้ำนบำทและมีคำ่เสือ่มรำคำส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัจ ำนวน 45.0 

ล้ำนบำท ซึง่ในกำรค ำนวณคำ่เสือ่มรำคำดงักลำ่วผู้บริหำรต้องใช้ดลุยพินิจในกำรประมำณมลูคำ่คงเหลอืเมื่อเลกิใช้งำนของ

ยำนพำหนะส ำหรับขนสง่เหลำ่นัน้ ดงันัน้กำรประมำณมลูคำ่คงเหลอืเมื่อเลกิใช้งำนดงักลำ่วจงึมีผลกระทบโดยตรงตอ่จ ำนวน

ของคำ่เสือ่มรำคำที่บนัทกึในระหวำ่งปี 

ข้ำพเจ้ำได้ท ำควำมเข้ำใจ และประเมินกระบวนกำรท่ีฝ่ำยบริหำรเลอืกใช้ในกำรพิจำรณำมลูคำ่คงเหลอืของยำนพำหนะส ำหรับ

ขนสง่ ข้ำพเจ้ำได้ประเมินข้อสมมติ และวิธีกำรท่ีผู้ เช่ียวชำญ เช่น ตวัแทนจ ำหนำ่ยยำนพำหนะส ำหรับขนสง่แตล่ะประเภทใช้ใน

กำรค ำนวณหำมลูคำ่คงเหลอืของยำนพำหนะส ำหรับขนสง่ตำมควำมรู้และประสบกำรณ์ในอดีตของผู้ เช่ียวชำญ รวมถึงกำร

เปรียบเทียบมลูคำ่คงเหลอืดงักลำ่วกบัข้อมลูตลำดภำยนอก 

สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรบัขาดทนุทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ช้ 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบำยกำรบญัชีและรำยละเอียดเก่ียวกบัภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 

4.11 และข้อ 17 ตำมล ำดบัโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯบนัทกึรำยกำรสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำกผล

ขำดทนุทำงภำษีจ ำนวนประมำณ 7.3 ล้ำนบำท โดยสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะสำมำรถรับรู้รำยกำรได้เมื่อมีควำม

เป็นไปได้คอ่นข้ำงแนว่ำ่บริษัทฯจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีมำใช้ประโยชน์ในอนำคต

ได้ ซึง่ในกำรพิจำรณำวำ่บริษัทฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลขำดทนุทำงภำษีมำใช้ประโยชน์ได้นัน้ต้องอำศยั

ดลุยพินิจของฝ่ำยบริหำรอยำ่งมำกในกำรจดัท ำแผนธุรกิจและประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ตำมแผน

ธุรกิจที่ได้อนมุตัิ ดงันัน้จงึมีควำมเสีย่งเก่ียวกบัมลูคำ่สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
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ข้ำพเจ้ำได้ท ำควำมเข้ำใจในกำรจดัท ำและกำรอนมุตัิประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพื่อรับรู้รำยกำรสนิทรัพย์ภำษีเงินได้

รอกำรตดับญัชี ข้ำพเจ้ำได้ประเมนิประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคตโดยกำรตรวจสอบข้อมลูที่จ ำเป็นและสมมตฐิำน

ทำงด้ำนเศรษฐกิจที่ส ำคญัที่ใช้ในกำรจดัท ำประมำณกำรดงักลำ่ว โดยกำรเปรียบเทยีบกบัแหลง่ข้อมลูทัง้ภำยนอกและภำยใน

ของบริษัทฯ โดยข้ำพเจ้ำได้ให้ควำมส ำคญักบัข้อมลูและข้อสมมตทิี่มีผลกระทบกบัอตัรำกำรเติบโตของรำยได้และอตัรำก ำไร

ขัน้ต้นโดยตรง นอกจำกนีข้้ำพเจ้ำได้เปรียบเทียบประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอดีตกบัก ำไรทำงภำษีที่เกิดขึน้จริงเพื่อประเมิน

กำรใช้ดลุยพินจิของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีดงักลำ่ว ตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณประมำณกำรก ำไรทำง

ภำษี ในอนำคตตำมข้อมลูและข้อสมมติดงักลำ่วข้ำงต้น และพิจำรณำผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงสมมติฐำน                         

ที่ส ำคญัตอ่ประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต โดยเฉพำะอตัรำกำรเติบโตของรำยได้ในระยะยำว 

การรบัรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
บริษัทฯประกอบธุรกิจหลกัในกำรให้บริกำรขนสง่ซึง่รำยได้จำกกำรให้บริกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรที่มีมลูคำ่ที่เป็นสำระส ำคญัและ
เป็นเกณฑ์ชีว้ดัหลกัในแง่ผลกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจซึง่ผู้บริหำรและผู้ใช้งบกำรเงินให้ควำมสนใจ เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้หรือลดลง
ของรำยได้จะสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯโดยตรง ด้วยเหตนุีข้้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัมูลคำ่และงวด
เวลำในกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรตำมนโยบำยกำรบญัชีของบริษัทฯ ที่กลำ่วไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 4.1 
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯที่เก่ียวข้องกบัวงจรรำยได้ โดยกำรสอบถำมผู้ รับผิดชอบ ท ำควำม
เข้ำใจและเลอืกตวัอยำ่งมำทดสอบกำรปฏิบตัิตำมกำรควบคมุที่บริษัทฯออกแบบไว้ นอกจำกนีข้้ำพเจ้ำได้สง่หนงัสอืยืนยนัยอดรำยได้
ไปยงัลกูค้ำรำยหลกั และสุม่ตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยได้จำกกำรให้บริกำรที่เกิดขึน้ในระหวำ่งปีและช่วงใกล้สิน้รอบ
ระยะเวลำบญัชี ประกอบกบัได้สอบทำนใบลดหนีท้ี่บริษัทฯ ออกให้แก่ลกูค้ำภำยหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชี และได้ท ำกำร
วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรำยได้จำกกำรให้บริกำรแบบแยกยอ่ยเพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึน้ของรำยได้จำกกำร
ให้บริกำร โดยเฉพำะรำยกำรบญัชีที่ท ำผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป 
 
ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหำรเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื่น ซึง่รวมถงึข้อมลูที่รวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ (แตไ่มร่วมถงึงบกำรเงินและ
รำยงำนของผู้สอบบญัชีที่แสดงอยูใ่นรำยงำนนัน้) 
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำตอ่งบกำรเงินไมค่รอบคลมุถงึข้อมลูอื่นและข้ำพเจ้ำไมไ่ด้ให้ข้อสรุปในลกัษณะกำรให้ควำมเช่ือมัน่ใน
รูปแบบใดๆตอ่ข้อมลูอื่นนัน้ 
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ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เก่ียวเนื่องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอำ่นและพิจำรณำวำ่ข้อมลูอื่นนัน้มีควำมขดัแย้งที่มี
สำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม ่หรือปรำกฏวำ่ข้อมลูอื่นแสดงขดัตอ่
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม ่หำกในกำรปฏิบตัิงำนดงักลำ่ว ข้ำพเจ้ำสรุปได้วำ่ข้อมลูอื่นแสดงขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็น
สำระส ำคญัแล้ว ข้ำพเจ้ำจะต้องรำยงำนข้อเทจ็จริงนัน้ ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำไมพ่บวำ่มเีร่ืองดงักลำ่วที่ต้องรำยงำน 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหลำ่นีโ้ดยถกูต้องตำมทีค่วรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคมุภำยในท่ีผู้บริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำร

แสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไมว่ำ่จะเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำรด ำเนินงำนตอ่เนื่อง กำรเปิดเผยเร่ือง

ที่เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตอ่เนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดงักลำ่ว และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนินกำรตอ่เนื่องเว้นแต่

ผู้บริหำรมีควำมตัง้ใจที่จะเลกิบริษัทฯหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไมส่ำมำรถด ำเนินงำนตอ่เนื่องตอ่ไปได้ 

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกบัดแูลมีหน้ำที่ในกำรสอดสอ่งดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตสุมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง

ข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม ่ไมว่ำ่จะเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบ

บญัชีซึง่รวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด้่วย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตสุมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสงูแตไ่มไ่ด้เป็นกำร

รับประกนัวำ่กำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็น

สำระส ำคญัที่มีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเมื่อ

คำดกำรณ์อยำ่งสมเหตสุมผลได้วำ่รำยกำรท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงแตล่ะรำยกำรหรือทกุรำยกำรรวมกนัจะมีผลตอ่กำรตดัสนิใจทำง

เศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหลำ่นี ้

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ข้ำพเจ้ำใช้ดลุยพินิจและกำรสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิำชีพ

ตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิงำนดงัตอ่ไปนี ้

• ระบแุละประเมินควำมเสีย่งที่อำจมีกำรแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไมว่ำ่จะเกิดจำกกำร
ทจุริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตัิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ่ควำมเสีย่งเหลำ่นัน้ และได้หลกัฐำน
กำรสอบบญัชีที่เพยีงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสีย่งที่ไมพ่บข้อมลูที่ขดัตอ่
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซึง่เป็นผลมำจำกกำรทจุริตจะสงูกวำ่ควำมเสีย่งที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทจุริต
อำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเว้นกำรแสดงข้อมลู กำรแสดงข้อมลูที่ไมต่รง
ตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคมุภำยใน 

• ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเก่ียวข้องกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้เหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แตไ่มใ่ช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นตอ่ควำมมีประสทิธิผลของกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตสุมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำร
เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหำรจดัท ำ 
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• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนตอ่เนื่องของผู้บริหำร และสรุปจำก
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ได้รับวำ่มีควำมไมแ่นน่อนที่มีสำระส ำคญัที่เก่ียวกบัเหตกุำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตใุห้
เกิดข้อสงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำรด ำเนินงำนตอ่เนื่องหรือไม ่หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปวำ่มี
ควำมไมแ่นน่อนที่มีสำระส ำคญั ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรำยงำนของผู้สอบบญัชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมลู
ที่เก่ียวข้องในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักลำ่วไมเ่พียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเหน็ท่ีจะเปลีย่นแปลงไป 
ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึน้อยูก่บัหลกัฐำน กำรสอบบญัชีที่ได้รับจนถงึวนัท่ีในรำยงำนของผู้สอบบญัชีของข้ำพเจ้ำ อยำ่งไรก็
ตำม เหตกุำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตใุห้บริษัทฯต้องหยดุกำรด ำเนินงำนตอ่เนื่องได้ 

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนือ้หำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประเมินวำ่
งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตกุำรณ์ที่เกิดขึน้โดยถกูต้องตำมทีค่วรหรือไม ่ 

 

ข้ำพเจ้ำได้สือ่สำรกบัผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกบัดแูลในเร่ืองตำ่งๆ ซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผน

ไว้ ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องที่มีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบ

ในระหวำ่งกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 

 

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกบัดแูลวำ่ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่เก่ียวข้องกบัควำมเป็น

อิสระและได้สือ่สำรกบัผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกบัดแูลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเร่ืองอื่นซึง่ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่มีเหตผุลที่

บคุคลภำยนอกอำจพจิำรณำวำ่กระทบตอ่ควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรท่ีข้ำพเจ้ำใช้เพือ่ป้องกนัไมใ่ห้ข้ำพเจ้ำขำด

ควำมเป็นอิสระ 

 

จำกเร่ืองทัง้หลำยที่สือ่สำรกบัผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกบัดแูล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเร่ืองตำ่ง ๆ ที่มีนยัส ำคญัที่สดุในกำรตรวจสอบงบ

กำรเงินในงวดปัจจบุนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเร่ืองเหลำ่นีไ้ว้ในรำยงำนของผู้สอบบญัชี เว้น

แตก่ฎหมำยหรือข้อบงัคบัห้ำมไมใ่ห้เปิดเผยเร่ืองดงักลำ่วตอ่สำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึน้ ข้ำพเจ้ำพิจำรณำวำ่ไม่

ควรสือ่สำรเร่ืองดงักลำ่วในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดงักลำ่วสำมำรถคำดกำรณ์ได้อยำ่งสมเหตสุมผลวำ่จะมีผลกระทบ

ในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ที่ผู้มีสว่นได้เสยีสำธำรณะจะได้จำกกำรสือ่สำรดงักลำ่ว 

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ รับผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบันี ้

กรองแก้ว ลมิป์กิตติกลุ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 5874 

 

บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

กรุงเทพฯ: 26 กมุภำพนัธ์ 2561 
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ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 35,484,868            44,994,589            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 44,002,612            35,827,164            

สินคา้คงเหลือ 698,284                 512,519                 

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ายรอรับคืน 2,896,555              2,627,712              

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 13,596,625            9,965,081              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 96,678,944            93,927,065            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 8 8,948,943 2,898,934

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 9 552,806,705         404,807,657         

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 10 9,347,838              9,220,586              

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1,080,277              661,551                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 572,183,763         417,588,728         

รวมสินทรัพย์ 668,862,707         511,515,793         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)
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ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 35,770,098            29,866,883            

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 95,448,858            67,617,521            

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 668,899                 876,927                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 131,887,855         98,361,331            

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 12 227,265,442         150,340,270         

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 16,839,775            14,001,005            

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 13 5,139,498              4,088,879              

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,420,500              1,225,000              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 250,665,215         169,655,154         

รวมหนีสิ้น 382,553,070         268,016,485         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน 14

      หุ้นสามญั 618,750,000 หุ้น 

         (2559: หุ้นสามญั 440,000,000 หุ้น) มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท 154,687,500         110,000,000         

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้

      หุ้นสามญั 494,999,804 หุ้น 

         (2559: หุ้นสามญั 440,000,000 หุ้น) มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท 123,749,951         110,000,000         

เงินรับล่วงหน้าคา่หุ้น 14 22,493,185            -                               

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 107,189,597         107,189,597         

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 15 6,400,000              5,000,000              

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 26,476,904            21,309,711            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 286,309,637         243,499,308         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 668,862,707         511,515,793         

-                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน)

(หน่วย: บาท)



บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  >>  108 

 

หมายเหตุ 2560 2559

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการ 347,503,472           300,779,680           

รายไดอ่ื้น 1,137,676                1,797,015                

รวมรายได้ 348,641,148           302,576,695           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุบริการ 266,253,364           229,027,837           

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 39,637,150             32,733,919             

รวมค่าใช้จ่าย 305,890,514           261,761,756           

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 42,750,634             40,814,939             

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (13,663,469)            (15,720,125)            

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 29,087,165             25,094,814             

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 17 (2,838,771)              (3,164,005)              

ก าไรส าหรับปี 26,248,394             21,930,809             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                                (2,271,279)              

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 17 -                                454,256                   

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                (1,817,023)              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 26,248,394             20,113,786             

ก าไรต่อหุ้น 18

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.053                        0.044                        

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.050                        0.044                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560



บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)  >>  109 

 

 

บริษทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน)

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -

และช าระแลว้ เงินรับล่วงหน้าคา่หุ้น มลูคา่หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2559 110,000,000              -                                   107,189,597              3,833,130                   12,042,795                233,065,522              

โอนก าไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 15) -                                   -                                   -                                   1,166,870                   (1,166,870)                 -                                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                                   -                                   -                                   -                                   (9,680,000)                 (9,680,000)                 

ก าไรส าหรับปี -                                   -                                   - -                                   21,930,809                21,930,809                

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                   -                                   - -                                   (1,817,023)                 (1,817,023)                 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   20,113,786                20,113,786                

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 110,000,000              -                                   107,189,597              5,000,000                   21,309,711                243,499,308              

-                                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2560 110,000,000              -                                   107,189,597              5,000,000                   21,309,711                243,499,308              

เงินรับล่วงหน้าคา่หุ้น (หมายเหตุ 14) -                                   22,493,185                -                                   -                                   -                                   22,493,185                

โอนก าไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 15) -                                   -                                   -                                   1,400,000                   (1,400,000)                 -                                   

หุ้นปันผล (หมายเหตุ 20) 13,749,951                -                                   -                                   -                                   (13,749,951)               -                                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                                   -                                   -                                   -                                   (5,931,250)                 (5,931,250)                 

ก าไรส าหรับปี -                                   - - -                                   26,248,394                26,248,394                

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                   - - -                                   -                                   -                                   

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   26,248,394                26,248,394                

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 123,749,951              22,493,185                107,189,597              6,400,000                   26,476,904                286,309,637              

-                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ก าไรสะสม

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
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2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 29,087,165              25,094,814              

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 46,822,260              42,460,630              

   ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายยานพาหนะ

      ส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ 116,227                    458,975                    

   ตดัจ  าหน่ายก าไรจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะส าหรับขนส่ง (117,368)                  (618,479)                  

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,208,318                403,507                    

   รายไดด้อกเบ้ีย (93,656)                    (207,984)                  

   คา่ใช้จ่ายดอกเบ้ีย 13,663,469              15,720,125              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 90,686,415              83,311,588              

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (8,175,448)               (10,975,077)            

   สินคา้คงเหลือ (185,765)                  92,080                      

   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (3,132,959)               (1,289,801)               

   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (592,130)                  (247,384)                  

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5,368,292                (492,119)                  

   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน -90,660 414,596

   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 195,500                    271,501                    

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 84,073,245              71,085,384              

   เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย 2,627,712                2,608,084                

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (157,699)                  (176,400)                  

   รับดอกเบ้ีย 93,656                      207,984                    

   จ่ายดอกเบ้ีย (13,663,469)            (15,720,125)            

   จ่ายภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย (3,395,140)               (2,896,555)               

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 69,578,305              55,108,372              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
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บริษทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน)

2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (6,050,009)               (1,418,342)               

จ่ายช าระเจา้หน้ีคา่สินทรัพย์ (303,605)                  (888,275)                  

ซ้ือยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ (15,615,474)            (36,691,708)            

เงินสดรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง 650,000                    175,000                    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (21,319,088)            (38,823,325)            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับล่วงหน้าคา่หุ้น 22,493,185              -                                 

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (74,334,404)            (59,095,195)            

จ่ายเงินปันผล (5,927,719)               (9,670,416)               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (57,768,938)            (68,765,611)            

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (9,509,721)               (52,480,564)            

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 44,994,589              97,475,153              

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 35,484,868              44,994,589              

-                            -                            

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด 

   ยานพาหนะส าหรับขนส่งเพ่ิมข้ึนจากการท าสญัญาเช่าการเงิน 179,090,913            68,651,288              

   รายการซ้ือสินทรัพยท่ี์ยงัไมไ่ดจ่้ายช าระ 834,997                    303,605                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560
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บริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซึ่งจดัตัง้และมีภมูิล ำเนำในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของ

บริษัทฯคือกำรให้บริกำรขนสง่ ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ต ำบลบ้ำนเก่ำ อ ำเภอพำนทอง 

จงัหวดัชลบรีุ 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิ 

งบกำรเงินนีจ้ัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนดในพระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย

แสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวนัที่ 11 ตลุำคม 2559 ออกตำมควำม

ในพระรำชบญัญตัิกำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปล

รเงินฉบบัภำษำไทยนี ้จำกงบกำ  

 งบกำรเงินนีไ้ด้จดัท ำขึน้โดยใช้เกณฑ์รำคำทนุเดิมเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยำ่งอื่นในนโยบำยกำรบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบัน 

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ

ปรับปรุง (ปรับปรุง 2559 ( รวมถึงแนวปฏิบตัิทำงบญัชีฉบบัใหมท่ี่ออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบ

ระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบตัิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักลำ่วได้รับ

กำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วน

ใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศพัท์กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีกับผู้ ใช้มำตรฐำน กำรน ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักลำ่วมำถือปฏิบตัินีไ้มม่ีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัตอ่งบกำรเงินของบริษัทฯ 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบังคับในอนาคต 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560(  จ ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ

ระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักลำ่วได้รับกำรปรับปรุงหรือ

จดัให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หำเทำ่เทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นกำรปรับปรุง

และอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัตอ่งบ

กำรเงินเมื่อน ำมำถือปฏิบตัิ  

 

 

 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  
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4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายไดค่้าบริการ 

 รำยได้คำ่บริกำรรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขัน้ควำมส ำเร็จของงำน 

4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภำพคลอ่งสงู ซึง่ถึง

ก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีได้มำและไมม่ีข้อจ ำกดัในกำรเบิกใช้ 

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหนีก้ำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญส ำหรับผลขำดทุน

โดยประมำณที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเก็บเงินจำกลกูหนีไ้ม่ได้ ซึง่โดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำร

วิเครำะห์อำยหุนี ้

4.4  สินค้าคงเหลือ 

 อะไหลแ่สดงมลูค่ำตำมรำคำทนุถวัเฉลี่ยหรือมลูค่ำสทุธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ และจะถือเป็นสว่นหนึ่งของ

ต้นทนุกำรบริกำรเมื่อมีกำรเบิกใช้ 

4.5 ยานพาหนะส าหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

 ยำนพำหนะส ำหรับขนสง่ สว่นปรับปรุงอำคำรเช่ำและอปุกรณ์แสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุหกัคำ่เสือ่มรำคำสะสม และค่ำ

เผ่ือกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ (ถ้ำมี) 

 คำ่เสื่อมรำคำของยำนพำหนะส ำหรับขนสง่ สว่นปรับปรุงอำคำรเช่ำและอปุกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทนุของสินทรัพย์โดย

วิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณดงันี ้ 

ยำนพำหนะส ำหรับขนสง่ -  10 ปี 

สว่นปรับปรุงอำคำรเช่ำ -  5, 10 ปี 

เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส ำนกังำน -  5 ปี 

ยำนพำหนะ -      5 ปี 

คำ่เสือ่มรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไมม่ีกำรคิดคำ่เสือ่มรำคำส ำหรับยำนพำหนะส ำหรับขนสง่ระหวำ่งประกอบและสว่นปรับปรุงอำคำรเช่ำระหวำ่งก่อสร้ำง 

 
บริษัทฯตัดรำยกำรยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เมื่อจ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำ                             

จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทนุจำกกำร

จ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ จะรับรู้ในสว่นของก ำไรหรือขำดทนุเมื่อบริษัทฯตดัรำยกำรสนิทรัพย์นัน้ออกจำกบญัชี 

4.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจกำรที่ เก่ี ยวข้องกันกั บบ ริษั ทฯ หมำยถึ ง บุคคลหรือกิจกำรที่ มี อ ำนำจควบคุมบ ริษั ทฯหรือ                                  

ถกูบริษัทฯควบคมุไมว่ำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยูภ่ำยใต้กำรควบคมุเดียวกนักบับริษัทฯ 

 นอกจำกนีบ้คุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบคุคลหรือกิจกำรที่มีสทิธิออกเสยีงโดยทำงตรง

หรือทำงอ้อมซึ่งท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษัทฯ ผู้บริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษัทฯ ท่ีมี

อ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคมุกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

4.7 สัญญาเช่าระยะยาว 
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 สญัญำเช่ำยำนพำหนะส ำหรับขนสง่และอปุกรณ์ที่ควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของสว่นใหญ่ได้โอนไป

ให้กบัผู้ เช่ำถือเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน สญัญำเช่ำกำรเงินจะบนัทกึเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ที่

เช่ำหรือมลูค่ำปัจจุบนัสทุธิของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มลูคำ่ใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผกูพนัตำมสญัญำ

เช่ำหกัคำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทกึเป็นหนีส้นิระยะยำว สว่นดอกเบีย้จ่ำยจะบนัทกึในสว่นของก ำไรหรือขำดทนุตลอด

อำยขุองสญัญำเช่ำ สนิทรัพย์ที่ได้มำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดคำ่เสือ่มรำคำตลอดอำยกุำรใช้งำนของสนิทรัพย์ที่เช่ำ 

 สญัญำเช่ำยำนพำหนะส ำหรับขนสง่และอปุกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของสว่นใหญ่ไม่ได้โอน

ไปให้กบัผู้ เช่ำถือเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของ

ก ำไรหรือขำดทนุตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอปุกรณ์ของ

บริษัทฯหำกมีข้อบง่ชีว้่ำสนิทรัพย์ดงักลำ่วอำจด้อยคำ่ บริษัทฯรับรู้ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่เมื่อมลูค่ำที่คำดวำ่จะได้รับคืน

ของสนิทรัพย์มีมลูค่ำต ่ำกว่ำมลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรัพย์นัน้ ทัง้นีม้ลูค่ำที่คำดวำ่จะได้รับคืนหมำยถึงมลูคำ่ยตุิธรรมหกั

ต้นทนุในกำรขำยของสนิทรัพย์หรือมลูคำ่จำกกำรใช้สนิทรัพย์แล้วแตร่ำคำใดจะสงูกวำ่ 

 บริษัทฯจะรับรู้รำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ในสว่นของก ำไรหรือขำดทนุ 
4.9 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษัทฯรับรู้เงินเดือน คำ่จ้ำง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคำ่ใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯและพนกังำนได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ซึง่ประกอบด้วยเงินที่พนกังำนจ่ำยสมทบและเงินที่บริษัทฯ

จ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทนุส ำรองเลีย้งชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ำย

สมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคำ่ใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 บริษัทฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนกังำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งบริษัทฯถือว่ำเงิน

ชดเชยดงักลำ่วเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 บริษัทฯค ำนวณหนีส้นิตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใช้วิธีคิดลด  แต่ละหนว่ยที่ประมำณ

กำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมิน  ภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลัก

คณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำก

ทังำนของพนกังำนจะรับร นทีในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

 

 

4.10 ประมาณการหนีส้นิ 
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 บริษัทฯจะบนัทึกประมำณกำรหนีส้นิไว้ในบญัชีเมื่อภำระผกูพนัซึ่งเป็นผลมำจำกเหตกุำรณ์ในอดีตได้เกิดขึน้แล้ว และมี

ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนวำ่บริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลือ้งภำระผกูพนันัน้ และบริษัทฯ

สำมำรถประมำณมลูคำ่ภำระผกูพนันัน้ได้อยำ่งนำ่เช่ือถือ  

4.11 ภาษีเงนิได้  

 ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 บริษัทฯบนัทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนัตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไร

ทำงภำษีตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

 บริษัทฯบนัทกึภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสนิทรัพย์และหนีส้ิน ณ วนั

สิน้รอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อตัรำภำษีที่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้

รอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษัทฯรับรู้หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกตำ่งชัว่ครำวที่ต้องเสยีภำษีทกุรำยกำร แต่รับรู้สนิทรัพย์ภำษีเงิน

ได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ใช้หกัภำษี รวมทัง้ผลขำดทนุทำงภำษีที่ยงัไมไ่ด้ใช้ในจ ำนวนเทำ่ที่มีควำม

เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ใช้หกั

ภำษีและผลขำดทนุทำงภำษีที่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ 

 ละจะท ำกำรบริษัทฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนแ

ปรับลดมลูค่ำตำมบญัชีดงักลำ่ว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่บริษัทฯจะไม่มีก ำไร   ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำ

สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทัง้หมดหรือบำงสว่นมำใช้ประโยชน์ 

 เกิดขึน้เก่ียวข้องกับรำยกำรที่ได้บริษัทฯจะบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผู้ ถือหุ้นหำกภำษีที่

บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น  

4.12 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มลูค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนีส้ินให้ผู้อื่น

โดยรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึน้ในสภำพปกติระหวำ่งผู้ซือ้และผู้ขำย (ผู้ ร่วมในตลำด) ณ วนัที่วดัมลูคำ่ บริษัทฯ

ใช้รำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดที่มีสภำพคลอ่งในกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินที่เก่ียวข้องก ำหนดให้ต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับ

สินทรัพย์หรือหนีส้ินที่มีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯจะ

ประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่

สำมำรถสงัเกตได้ที่เก่ียวข้องกบัสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีจะวดัมลูคำ่ยตุิธรรมนัน้ให้มำกที่สดุ 

 ล ำดัับชัน้ของมลูคำ่ยตุิธรรมที่ใช้วดัมลูคำ่และเปิดเผยมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินในงบกำรเงินแบง่ออกเป็น

สำมระดบัตำมประเภทของข้อมลูที่น ำมำใช้ในกำรวดัมลูคำ่ยตุิธรรม ดงันี ้

 ระดบั 1  ใช้ข้อมลูรำคำเสนอซือ้ขำยของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิอยำ่งเดียวกนัในตลำดที่มีสภำพคลอ่ง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอื่นทีส่ำมำรถสงัเกตได้ของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ ไมว่ำ่จะเป็นข้อมลูทำงตรงหรือทำงอ้อม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมลูที่ไมส่ำมำรถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึน้  
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 ทุกวันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชัน้ของมูลค่ำ

ยตุิธรรมส ำหรับสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีถืออยู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมลูคำ่ยตุิธรรมแบบเกิดขึน้ประจ ำ 
5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดลุยพินิจและกำรประมำณกำร

ในเร่ืองที่มีควำมไม่แนน่อนเสมอ กำรใช้ดลุยพินิจและกำรประมำณกำรดงักลำ่วนีส้ง่ผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่แสดงใน

งบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินผลที่เกิดขึน้จริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณ

กำรไว้ กำรใช้ดลุยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงันี ้

 สัญญาเช่า 

 ในกำรพิจำรณำประเภทของสญัญำเช่ำว่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดลุย

พินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและ

ผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ที่เช่ำดงักลำ่วแล้วหรือไม่ 

 ยานพาหนะส าหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

 ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของยำนพำหนะส ำหรับขนสง่ สว่นปรับปรุงอำคำรเช่ำและอปุกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้อง

ท ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์และมลูคำ่คงเหลือเมื่อเลกิใช้งำนของยำนพำหนะส ำหรับขนสง่สว่นปรับปรุงอำคำร

เช่ำและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์และมลูคำ่คงเหลอืใหมห่ำกมีกำรเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ 

 นอกจำกนี ้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ และ

อปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำม

บญัชีของสินทรัพย์นัน้ ในกำรนีฝ่้ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดลุยพินิจที่เก่ียวข้องกบักำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยใน

อนำคต ซึง่เก่ียวเนื่องกบัสนิทรัพย์นัน้ 

 สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ใช้หกัภำษีและขำดทนุทำงภำษีที่ไมไ่ด้ใช้

เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำง

ชัว่ครำวและขำดทนุนัน้ ในกำรนีฝ่้ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอ

กำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเทำ่ใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีที่คำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแตล่ะช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนีส้นิตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน ประมำณขึน้ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซึ่งต้องอำศยั

ข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนัน้ เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึน้เงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอัตรำ

กำรเปลีย่นแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นต้น 

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคญักบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั รำยกำรธุรกิจดงักลำ่วเป็นไปตำมเง่ือนไข

ทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกนัระหวำ่งบริษัทฯและบคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัเหลำ่นัน้ ซึง่เป็นไปตำมปกติธุรกิจ 

โดยสำมำรถสรุปได้ดงันี ้
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  (หนว่ย: ล้ำนบำท) 

 2560 2559 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้อง

กัน 
   

ต้นทนุบริกำรรถร่วม 4.4 4.9  อตัรำที่ตกลงร่วมกนั 

คำ่เบีย้ประกนัภยัจำ่ย 5.2 5.2 อตัรำที่ตกลงร่วมกนั 

คำ่เช่ำและคำ่บริกำรจ่ำย 1.2 1.1  อตัรำตำมสญัญำ 

คำ่ที่ปรึกษำ 0.6 0.6  อตัรำที่ตกลงร่วมกนั 

คำ่คอมมิชชัน่ 0.5  - อตัรำที่ตกลงร่วมกนั 

 ยอดคงค้ำงระหวำ่งบริษัทฯและบคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดงันี ้

(หนว่ย: พนับำท) 

 2560 2559 

ค่าเบีย้ประกันภยัจ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั    

บริษัท ไทยศรีประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) (มกีรรมกำรร่วมกนั) 3,863 1,957 

เจ้าหนีก้ารค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 11)   

บริษัท เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทวัร์ จ ำกดั (มีผู้บริหำรร่วมกนั) 865 885 

นำยวินยั พุม่พิศ (ผู้จดักำรของบริษัทฯ) 148 291 

นำยอ ำพล เตชำกลู (น้องชำยกรรมกำรผู้จดักำร) 129 48 

 1,142 1,224 

เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 11)   
คำ่เบีย้ประกนัภยัค้ำงจ่ำย - บริษัท ไทยศรีประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)      

(มีกรรมกำรร่วมกนั) 3,397 1,637 

คำ่ที่ปรึกษำค้ำงจ่ำย - นำยวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ (กรรมกำรของบริษัทฯ) 50 50 

คำ่เช่ำและคำ่บริกำรค้ำงจำ่ย - บริษัท กรมดษิฐ์พำร์ค จ ำกดั                      

(มีกรรมกำรร่วมกนั) 149 130 

คำ่เบีย้ประชมุค้ำงจำ่ย - นำงสมหะทยั พำนิชชีวะ  

       (กรรมกำรของบริษัทฯ) - 9 

คำ่คอมมิชชัน่ค้ำงจ่ำย - ผู้จดักำรของบริษัทฯ 230 - 

 3,826 1,826 

 

คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่ำงปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำนที่ให้แก่กรรมกำรและ

ผู้บริหำร ดงัตอ่ไปนี ้
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(หนว่ย: พนับำท) 

 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 12,523 10,344 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 342 200 

รวม 12,865 10,544 

 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

ยอดคงเหลือของลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 แยกตำมอำยหุนีท้ี่คงค้ำงนบัจำก

วนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ ได้ดงันี ้

  (หนว่ย: พนับำท) 

 2560 2559 

ลกูหนีก้ำรค้ำ   

อำยหุนีค้งค้ำงนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 41,989 34,397 

ค้ำงช ำระ   

 ไมเ่กิน 3 เดือน  169 154 

    3 - 6 เดือน 20 - 

รวมลกูหนีก้ำรค้ำ 42,178 34,551 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรค้ำงรับ 1,727 1,271 

เงินทดรองจำ่ย 86 4 

ลกูหนีอ้ื่น 12 1 

รวมลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น 44,003 35,827 

 
8. เงนิฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกัน 

 ยอดคงเหลอืนี ้คือ เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ ำซึง่บริษัทฯได้น ำไปค ำ้ประกนัหนงัสอืค ำ้ประกนัธนำคำร 

9.      ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 

(หนว่ย: พนับำท) 

 

ยำนพำหนะ 

ยำนพำหนะ 

ส ำหรับขนสง่  

 ส ำหรับขนสง่ ระหวำ่งประกอบ รวม 

ราคาทุน    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 449,647 573 450,220 

ซือ้เพิ่ม 100,929 - 100,929 

จ ำหนำ่ย/ตดัจ ำหนำ่ย (446) (173) (619) 
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(หนว่ย: พนับำท) 

 

ยำนพำหนะ 

ยำนพำหนะ 

ส ำหรับขนสง่  

 ส ำหรับขนสง่ ระหวำ่งประกอบ รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 550,130 400 550,530 

ซือ้เพิ่ม 193,751 - 193,751 

จ ำหนำ่ย/ตดัจ ำหนำ่ย (5,687) - (5,687) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 738,194 400 738,594 

ค่าเสื่อมราคาสะสม    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559  105,089 - 105,089 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับปี  40,931 - 40,931 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับสว่นท่ีจ ำหนำ่ย/ตดัจ ำหนำ่ย (298) - (298) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  145,722 - 145,722 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับปี 44,990 - 44,990 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับสว่นท่ีจ ำหนำ่ย/ตดัจ ำหนำ่ย (4,925) - (4,925) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 185,787 - 185,787 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  404,408 400 404,808 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 552,407 400 552,807 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี    

2559 (รวมอยูใ่นต้นทนุบริกำร)    40,931 

2560 (รวมอยูใ่นต้นทนุบริกำร)   44,990 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 อของยำนพำหนะส ำหรับขนสง่ซึ่งได้มำตำมสญัญำเช่ำ      ทำงกำรเงิน บริษัทฯมียอดคงเหลื

โดยมีมลูคำ่สทุธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนประมำณ 439 ล้ำนบำท (2559: 324 ล้ำนบำท) 

10. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

 (หนว่ย : พนับำท) 

  เคร่ืองตกแตง่  สว่นปรับปรุง   

 สว่นปรับปรุง และเคร่ืองใช้ เคร่ืองมือ  อำคำรเช่ำ   

 อำคำรเช่ำ ส ำนกังำน เคร่ืองใช้ ระหวำ่งก่อสร้ำง ยำนพำหนะ รวม 

ราคาทุน       

ณ  วั น ที่  1 ม ก รำคม 

2559 5,050 3,747 1,415 49 - 10,261 

ซือ้เพิ่ม 650 460 159 1,814 1,635 4,718 
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 (หนว่ย : พนับำท) 

  เคร่ืองตกแตง่  สว่นปรับปรุง   

 สว่นปรับปรุง และเคร่ืองใช้ เคร่ืองมือ  อำคำรเช่ำ   

 อำคำรเช่ำ ส ำนกังำน เคร่ืองใช้ ระหวำ่งก่อสร้ำง ยำนพำหนะ รวม 

โอนเข้ำ (ออก) 1,863 - - (1,863) - - 

ตดัจ ำหนำ่ย (290) (49) - - - (339) 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 

2559 7,273 4,158 1,574 - 1,635 14,640 

ซือ้เพิ่ม 1,096 645 49 - - 1,790 

ตดัจ ำหนำ่ย - (9) - - - (9) 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 

2560 8,369 4,794 1,623 - 1,635 16,421 

ค่าเสื่อมราคาสะสม       

ณ  วั น ที่  1 ม ก รำคม 

2559 858 2,137 1,031 - - 4,026 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับปี 579 564 143 - 133 1,419 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับ

สว่นที่ตดัจ ำหนำ่ย (17) (9) - - - (26) 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 

2559 1,420 2,692 1,174 - 133 5,419 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับปี 744 613 139 - 163 1,659 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับ

สว่นที่ตดัจ ำหนำ่ย - (5) - - - (5) 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 

2560 2,164 3,300 1,313 - 296 7,073 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี       

ณ วันที่  31 ธันวำคม 

2559 5,853 1,466 400 - 1,502 9,221 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 

2560 6,205 1,494 310 - 1,339 9,348 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับ
ปี 

      

2559 (จ ำนวน 1.1 ล้ำนบำท รวมอยูใ่นคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร สว่นที่เหลอืรวมอยูใ่นต้นทนุบริกำร) 1,419 

2560 (จ ำนวน 1.3 ล้ำนบำท รวมอยูใ่นคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร สว่นที่เหลอืรวมอยูใ่นต้นทนุบริกำร) 1,659 
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11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

 

 (หนว่ย: พนับำท) 

 2560 2559 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 24,833 22,253 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - บคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (หมำยเหต ุ6) 1,142 1,224 

เจ้ำหนีอ้ื่น 562 1,010 

เจ้ำหนีค้ำ่สนิทรัพย์ 835 304 

คำ่ใช้จำ่ยค้ำงจ่ำย 4,235 3,041 

คำ่ใช้จำ่ยค้ำงจ่ำย - บคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (หมำยเหต ุ6) 3,826 1,826 

เงินทดรองรับ 337 209 

รวม 35,770 29,867 

12. หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 (หนว่ย: พนับำท) 

 2560 2559 

หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน 351,035 242,404 

หกั : ดอกเบีย้รอกำรตดัจ ำหนำ่ย (28,321) (24,446) 

รวม 322,714 217,958 

หกั : สว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี (95,449) (67,618) 

หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน - สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่

ปี 227,265 150,340 

 บริษัทฯได้ท ำสญัญำเช่ำกำรเงินกบับริษัทลีสซิ่งหลำยแห่งเพื่อเช่ำยำนพำหนะส ำหรับขนสง่เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนของ

กิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระคำ่เช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำ 4 - 5 ปี  

 
บริษัทฯมีภำระผกูพนัท่ีจะต้องจ่ำยคำ่เช่ำขัน้ต ่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินดงันี ้ 

 (หนว่ย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยทัง้สิน้ตำมสญัญำเชำ่ 109,270 241,765 351,035 

ดอกเบีย้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (13,821) (14,500) (28,321) 

มลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจำ่ยทัง้สิน้                       

ตำมสญัญำเชำ่ 95,449 227,265 322,714 
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 (หนว่ย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยทัง้สิน้ตำมสญัญำเชำ่ 79,672 162,732 242,404 

ดอกเบีย้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (12,054) (12,392) (24,446) 

มลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจำ่ยทัง้สิน้                         

ตำมสญัญำเชำ่ 67,618 150,340 217,958 

 
13. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซึง่เป็นเงินชดเชยพนกังำนเมื่อออกจำกงำน แสดงได้ดงันี ้

(หนว่ย: พนับำท) 

 2560 2559 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 4,089 1,590 

สว่นท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ:   

ต้นทนุบริกำรในปัจจบุนั  1,069 350 

ต้นทนุดอกเบีย้ 139 54 

สว่นท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น:   

ขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   

สว่นที่เกิดจำกกำรเปลีย่นแปลงข้อสมมติฐำนทำงกำรเงิน - 96 

สว่นท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - 2,175 

ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหวำ่งปี (158) (176) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 5,139 4,089 

คำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรวมอยูใ่นสว่นของก ำไรหรือขำดทนุแสดงได้ดงันี  ้

(หนว่ย: พนับำท) 

 2560 2559 

ต้นทนุบริกำร 844 185 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 364 219 

 บริษัทฯคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ เป็นจ ำนวนประมำณ 0.12 ล้ำน

บำท  (2559: 0.19 ล้ำนบำท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ระยะเวลำเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนของบริษัทฯ

ประมำณ 15 ปี (2559: 15 ปี) 

 

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปได้ดงันี ้

 2560 2559 
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 (ร้อยละตอ่ปี) (ร้อยละตอ่ปี) 

อตัรำคิดลด 3.2 3.2 

อตัรำกำรขึน้เงินเดือนในอนำคต (ขึน้อยูก่บัชนิดกำรจ้ำงงำน) 4 - 6 4 - 6 

 ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัตอ่มลูคำ่ปัจจบุนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้

 (หนว่ย: ล้ำนบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 เพิ่มขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัรำคิดลด (0.3) 0.3 (0.2) 0.3 

อตัรำกำรขึน้เงินเดือน 0.3 (0.3) 0.2 (0.2) 

14. ทุนเรือนหุ้น 

 เมื่อวนัท่ี 3 เมษำยน 2560 ที่ประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิดงัตอ่ไปนี ้

1) จ่ำยปันผลจำกก ำไรของปี 2559 ส ำหรับหุ้นสำมญัจ ำนวน 440 ล้ำนหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.045 บำท                                   
รวมเป็นเงิน 19.68 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอยีด ดงันี ้
1.1) จ่ำยเป็นหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ ำนวนไมเ่กิน 55 ล้ำนหุ้น อตัรำสว่น 8 หุ้นเดมิตอ่ 1หุ้นปันผล 

(กรณีเศษหุ้นจ่ำยเป็นเงินสด) เป็นจ ำนวนเงิน 13.75 ล้ำนบำท หรืออตัรำหุ้นละ 0.031 บำท 
1. 2(  จ่ำยเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ ำนวนเงินไมเ่กิน 5.93 ล้ำนบำท หรืออตัรำหุ้นละ 0.014 บำท ประกอบด้วย 

1.2.1)  เงินสดจ ำนวนเงินไมเ่กิน 1.53 ล้ำนบำท หรืออตัรำหุ้นละ 0.004 บำท เพื่อรองรับกำรจำ่ยภำษี 
  ส ำหรับหุ้นปันผลของผู้ ถือหุ้น 

1. 2.2(  เงินสดเพิม่เติมจ ำนวนเงิน 4.4 ล้ำนบำท หรืออตัรำหุ้นละ 0.01 บำท 
2) ให้ออกและจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯรุ่นที่ 1 (ATP 30- W1) จ ำนวนไม่เกิน 

123.75 ล้ำนหน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ ใน
อตัรำส่วน 4 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดลง) ก ำหนดอตัรำกำรใช้สิทธิ
เท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสำมญั และรำคำกำรใช้สิทธิเท่ำกบั 0.85 บำทต่อหุ้นสำมญั (ยกเว้น
กรณีกำรปรับรำคำใช้สิทธิ) โดยมีอำยุ 2 ปี นับจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและก ำหนดกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ 4 ครัง้ ได้แก่ วนัท่ี  29 ธนัวำคม 2560 วนัท่ี 29 มิถนุำยน 2561 วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 และ 
23 พฤษภำคม 2562 

3) เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯจำกจ ำนวนเงิน 110 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญัจ ำนวน 440 ล้ำนหุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
0.25 บำท) เป็นจ ำนวนเงิน 154.69 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญัจ ำนวน 618.75 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท) 
โดยกำรออกหุ้นสำมญัจ ำนวน 178.75 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลจ ำนวน
ไมเ่กิน 55 ล้ำนหุ้น และรองรับกำรใช้สทิธิแปลงสภำพ ATP 30- W1 จ ำนวนไมเ่กิน 123.75 ล้ำนหุ้น 
บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิม่ทนุดงักลำ่วและกำรเพิม่ทนุท่ีช ำระแล้วจ ำนวนเงิน 13.75 ล้ำนบำท กบักระทรวงพำณิชย์
แล้ว เมื่อวนัท่ี 24 เมษำยน 2560 และ 3 พฤษภำคม 2560 ตำมล ำดบั 
เมื่อวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2560 บริษัทฯได้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั (ATP30-W1) จ ำนวน 123.75 
ล้ำนหนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสำมญัของบริษัทฯแล้ว 
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ในเดือนธันวำคม 2560 มีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวน 26.46 ล้ำนหน่วย โดยจัดสรรเป็น                             
หุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 26.46 ล้ำนหุ้น ซึ่งบริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์ในวนัที่  8 มกรำคม 
2561 บริษัทฯ บนัทกึเงินรับจำกกำรใช้สทิธิดงักลำ่วจ ำนวน 22.49 ล้ำนบำท เป็น “เงินรับลว่งหน้ำคำ่หุ้น” ในสว่นของผู้
ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560บริษัทฯคงเหลอืใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้มีกำรใช้สทิธิจ ำนวน 97.29 ล้ำนหนว่ย 
15. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภำยใต้บทบญัญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก ำไรสทุธิ

ประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปีหกัด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) 

จนกวำ่ทนุส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักลำ่วไมส่ำมำรถน ำไป

จ่ำยเงินปันผลได้ 

16. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยแบง่ตำมลกัษณะประกอบด้วยรำยกำรคำ่ใช้จ่ำยที่ส ำคญัดงัตอ่ไปนี  ้

17. ภาษีเงนิได้ 

 คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้

(หนว่ย: พนับำท) 

 2560 2559 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:    

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกตำ่งชัว่ครำว                                      

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกตำ่งชัว่ครำว 2,839 3,164 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2,839 3,164 

  

 จ ำนวนภำษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกบัสว่นประกอบแต่ละสว่นของก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 

2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้

(หนว่ย: พนับำท) 

 2560 2559 

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทีเ่ก่ียวข้องกบัขำดทนุจำกประมำณกำร          - 454 

 (หนว่ย: พนับำท) 

 2560 2559 

เงินเดือนและคำ่แรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังำน 78,136 62,515 

คำ่ใช้จ่ำยรถร่วม 60,692 59,199 

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย 46,829 42,461 

คำ่เบีย้ประกนัภยัและคำ่พรบ. 10,789 10,588 

คำ่น ำ้มนั 69,956 54,594 

คำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบัรถยนต์ 20,854 16,015 
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ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงันี  ้

(หนว่ย: พนับำท) 

 2560 2559 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้นติิบคุคล 29,087 25,095 

   

อตัรำภำษีเงินได้นติิบคุคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้นติิบคุคลคณูอตัรำภำษี 5,817 5,019 

รำยกำรปรับปรุงคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบคุคลของปีก่อน 39 - 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:   

คำ่ใช้จำ่ยต้องห้ำม 44 219 

คำ่ใช้จำ่ยที่มีสทิธิหกัได้เพิ่ม (3,061) (2,104) 

รวม (3,017) (1,855) 

คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 2,839 3,164 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำร

ดงัตอ่ไปนี ้

 (หนว่ย: พนับำท) 

 2560 2559 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   

ก ำไรจำกกำรขำยและเชำ่กลบัยำนพำหนะส ำหรับขนสง่ - 23 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 1,028 818 

ผลขำดทนุทำงภำษี 7,268 6,315 

รวม 8,296 7,156 

หนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี   

คำ่เสือ่มรำคำสะสม - ยำนพำหนะส ำหรับขนสง่ 14,583 8,681 

หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน 10,553 12,476 

รวม 25,136 21,157 

หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ 16,840 14,001 

 

18. ก าไรต่อหุ้น 

 ก ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไมร่วมก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย

จ ำนวนถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นสำมญัที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี โดยได้ปรับจ ำนวนหุ้นสำมญัเพื่อสะท้อนผลกระทบของ
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กำรออกหุ้นปันผลตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 14 และก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำนของปีก่อนได้ถูก

ค ำนวณขึน้ใหม ่โดยถือเสมือนวำ่กำรออกหุ้นปันผลได้เกิดขึน้ตัง้แตว่นัเร่ิมต้นของงวดแรกที่เสนอรำยงำน 

 ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีที่เป็นของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย

ผลรวมของจ ำนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นสำมญัที่ออกอยูใ่นระหวำ่งปีกบัจ ำนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นสำมญัที่

บริษัทฯอำจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดทัง้สิน้ให้เป็นหุ้นสำมัญ โดยสมมติว่ำได้มีกำรแปลงเป็นหุ้น

สำมญั ณ วนัออกหุ้นสำมญัเทียบเทำ่ 

 ก ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำนและก ำไรตอ่หุ้นปรับลด แสดงกำรค ำนวณได้ดงันี ้

 ก ำไรส ำหรับปีสิน้สดุ 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

จ ำนวนหุ้นสำมญั                

ถวัเฉลีย่ถว่งน ำ้หนกั ก ำไรตอ่หุ้น 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บำท) (บำท) 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       

ก ำไรท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 26,248 21,931 495,217 495,000 0.053 0.044 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั                      

ที่ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (ATP30-W1) - - 32,968 -   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       

ก ำไรท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯสมมติวำ่                         

มีกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัจำกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 26,248 21,931 528,185 495,000 0.050 0.044 

 
19. นงานข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่ว  

 ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอนีส้อดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯที่ผู้ มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร

ด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและ

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทัง้นีผู้้ มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทคือ กรรมกำร

ผู้จดักำรของบริษัทฯ 

 
บริษัทฯด ำเนินธุรกิจหลกัในสว่นงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงสว่นงำนเดียว คือ ให้บริกำรรถรับสง่พนกังำน และบริษัทฯด ำเนิน

ธุรกิจในเขตภมูิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของสว่นงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือ

ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซึ่งวดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและ

สนิทรัพย์รวมในงบกำรเงิน ดงันัน้ รำยได้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำร

รำยงำนตำมสว่นงำนด ำเนินงำนและเขตภมูิศำสตร์แล้ว  

ในปี 2560 และ 2559 บริษัทฯ ไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ของ

กิจกำร   

20. เงนิปันผล 
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เงินปันผล อนมุตัิโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยตอ่หุ้น 

  (ล้ำนบำท) (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปี 2558 ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นเมื่อ

วนัท่ี 4 เมษำยน 2559 9.7 0.022 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2559  9.7 0.022 

    
เงินปันผลประจ ำปี 2559 ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นเมื่อ

วนัท่ี 3 เมษำยน 2560   
- เงินสด  5.9 0.014 
- หุ้นปันผล  13.8 0.031 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2560  19.7 0.045 

 

21. าระผูกพันและหนีส้นิที่อาจเกิดขึน้ภ  
21.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษัทฯได้ท ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรเช่ำที่ดิน พืน้ที่ในอำคำรและอปุกรณ์ อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำ
โดยเฉลีย่ 3-10 ปี  
บริษัทฯ มีจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทัง้สิน้ภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนดงันี ้

 (หนว่ย: ล้ำนบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2560 2559 

จ่ำยช ำระ   

ภำยใน 1 ปี  2.4 2.6 

มำกกวำ่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 2.9 2.2 

21.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 
 บริษัทฯได้ท ำสญัญำรับบริกำรกบับริษัทแหง่หนึง่ (“คูส่ญัญำ”) ภำยใต้สญัญำดงักลำ่วบริษัทคูส่ญัญำจะให้บริกำรให้

ค ำปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่บริษัทฯมีภำระจะต้องจำ่ยคำ่บริกำรเป็นจ ำนวนเงิน 1 ล้ำนบำท 
21.3  หนังสือค า้ประกันธนาคาร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯมีหนงัสือค ำ้ประกนัซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจ ำนวนเงิน 9.6 

ล้ำนบำท (2559: 3.7 ล้ำนบำท) ซึง่เก่ียวเนื่องกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบตัิบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯ  

22. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
22.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษัทฯตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 107 “กำรแสดงรำยกำรและกำร
เปิดเผยข้อมลูส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนี ้
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อื่น เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกนั เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น และหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน บริษัทฯมีควำม
เสีย่งที่เก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักลำ่ว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสีย่งดงันี  ้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

 บริษัทฯมีควำมเสีย่งด้ำนกำรให้สนิเช่ือที่เก่ียวเนื่องกบัลกูหนีก้ำรค้ำ ฝ่ำยบริหำรควบคมุควำมเสีย่งนี  ้โดยกำรก ำหนดให้มี

นโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคมุสนิเช่ือที่เหมำะสม ดงันัน้บริษัทฯจึงไมค่ำดวำ่จะได้รับควำมเสยีหำยที่เป็นสำระส ำคญั

จำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกนี ้กำรให้สินเช่ือของบริษัทฯไม่มี  กำรกระจุกตัวเนื่องจำกบริษัทฯมีฐำนของลูกค้ำที่

หลำกหลำยและมีอยู่จ ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสงูสดุที่บริษัทฯอำจต้องสญูเสียจำกกำรให้สินเช่ือคื อมลูค่ำตำมบญัชี

ของลกูหนีก้ำรค้ำที่แสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้ที่ส ำคญัอนัเก่ียวเนื่องกับเงินฝำกสถำบนักำรเงิน และหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 

สนิทรัพย์และหนีส้นิทำงกำรเงิน สว่นใหญ่ไม่มีดอกเบีย้หรือมีอตัรำดอกเบีย้คงที่ ซึ่งใกล้เคียงกบัอตัรำดอกเบีย้ตลำดใน

ปัจจบุนั 

สนิทรัพย์และหนีส้นิทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบีย้ และส ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ินทำงกำร

เงินที่มีอตัรำดอกเบีย้คงที่สำมำรถแยกตำมวนัที่ครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบี ย้ใหม่ (หำกวนัที่มีกำร

ก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหมถ่ึงก่อน) ได้ดงันี ้

 (หนว่ย: ล้ำนบำท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบีย้คงที ่ อตัรำดอกเบีย้    

 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับขึน้ลง ไมม่ี   

 1 ปี  ถึง 5 ปี 

ตำมรำคำ

ตลำด อตัรำดอกเบีย้ รวม อตัรำดอกเบีย้ 

  (ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด - - 28.0 7.5 35.5 0.37 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น - - - 44.0 44.0 - 

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้

ประกนั - - 8.9 - 8.9 0.38 - 0.8 

หนีส้ินทางการเงนิ       

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น - - - 35.8 35.8 - 

หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 95.4 227.3 - - 322.7 3.7 - 8.9 

  (ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด - - 32.0 13.0 45 0.37 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น - - - 3 5.8  35.8  - 
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 (หนว่ย: ล้ำนบำท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบีย้คงที ่ อตัรำดอกเบีย้    

 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับขึน้ลง ไมม่ี   

 1 ปี  ถึง 5 ปี 

ตำมรำคำ

ตลำด อตัรำดอกเบีย้ รวม อตัรำดอกเบีย้ 

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้

ประกนั - - 2.9  - 2.9  0.8 

หนีส้ินทางการเงนิ       

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น - - - 29.9  29.9  - 

หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 67.6  150.3  - - 217.9 4.3 - 8.9 

 
22.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 เนื่องจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสัน้หรือมีอตัรำดอกเบีย้ใกล้เคียงกับอตัรำ

ดอกเบีย้ในตลำด บริษัทฯจึงประมำณมลูคำ่ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกบัมลูคำ่ตำมบญัชีที่แสดงในงบ

แสดงฐำนะกำรเงิน  

23. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถปุระสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทนุท่ีส ำคญัของบริษัทฯ คือกำรจดัให้มีซึง่โครงสร้ำงทนุที่เหมำะสม เพื่อสนบัสนนุกำร

ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้ นให้กับผู้ ถือหุ้ น โดย ณ วันที่  31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯมี

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเทำ่กบั 1.34:1 (2559: 1.10:1)  

24. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื่อวนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิให้น ำเสนอเร่ืองที่ส ำคญัต่อที่ประชุม

สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีดงัตอ่ไปนี ้

1) อนมุตัิจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2560 ในอตัรำหุ้นละ 0.03 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 15.64 
ล้ำนบำท 

2) อนมุตัิจดัสรรก ำไรจ ำนวน 1.4 ล้ำนบำท เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำยของบริษัทฯ 

25. การอนุมัติงบการเงนิ 

 งบกำรเงินนีไ้ด้รับกำรอนมุตัิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2561 

 

 

 



700/199 À¡Ÿà∑’Ë 1 µ”∫≈∫â“π‡°à“ Õ”‡¿Õæ“π∑Õß ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’ 20160




