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1. การนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
บุคลากรคือหน่ึงฟันเฟืองหลกัในการขบัเคล่ือนธุรกิจให้กา้วไปขา้งหนา้ การดูแลจดัหาสวสัดิการใน

น าพาบุคลากรไปถึงยงัจุดหมายเป็นส่ิงส าคญัท่ีอาจมองขา้มไดใ้นธุรกิจและอุตสาหกรรมดงัน้ี 
- International Safety Standard 
- Drive with care 
- All new Bus body / Chassis / Engineer 
บริษทัฯ คือเป็นผูน้ าการให้บริการรถโดยสารขนส่งบุคลากรระหวา่งแหล่งท่ีพกัอาศยัในเขตชุมชนไป

ยงัโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ ซ่ึงก่อตั้งบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2548 เขา้เป็นบริษทัจดทะเบียน 
MAI ในปี 2558 ดว้ยทุนจดทะเบียน 110 ลา้นบาท โดยปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียนเป็นจ านวน 155 ลา้น
บาท อีกทั้งบริษทัฯ ยงัด าเนินกิจการดว้ยมาตรฐานคุณภาพงานบริการท่ีโดดเด่นเก่ียวกบัการขนส่งบุคลากร
ตามการมาตรฐานการบริหารความปลอดภยับนทอ้งถนน (ISO 39001) ท่ีไดก้ารรับรอง 

รถบัสของบริษัทฯ ประกอบจากแชสซีและเคร่ืองยนต์ (Bus body & Chassis) ใหม่จากบริษัทผู ้
ประกอบชั้นน ามีการออกแบบและประกอบตวัถงั โดยค านึงถึงความปลอดภยั ความสะดวกสบายของ
ผูโ้ดยสาร ระบบอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ความปลอดภยัท่ีครบครันและเนน้ความสะอาดภายในรถ อีก
ทั้งระบบปรับอากาศยงัเป็นอุปกรณ์ใหม่ทุกช้ิน นอกจากความสมบูรณ์ของยานพาหนะแลว้ บริษทัฯ ยงัให้
ความส าคญักบัการคุณภาพของพนกังานขบัรถ ตั้งแต่การคดัเลือก การดูแลดา้นสวสัดิการและระบบการ
จดัการเก่ียวกบัพนกังาน เช่น การฝึกอบรม การวดัผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ อีกทั้งพนกังานขบั
รถตอ้งมีความพร้อมอยู่เสมอก่อนปฏิบติังาน เพื่อให้สามารถปฏิบติังานให้บริการอย่างความปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสารและบริษทัฯ ยงัมีการพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีเก่ียวกบักระบวนการเดินรถอยา่งต่อเน่ือง  

 
เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 

บริษทัฯ ได้รับความไวว้างใจจากลูกคา้มากมายทั้งในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกของ
อุตสาหกรรมในประเทศและอุตสาหกรรมต่างประเทศ ลว้นแต่ท่ีใหค้วามใส่ใจในการการมอบสวสัดิการท่ีดี
ใหพ้นกังานของตน เพราะถือเป็นทรัพยากรส าคญัต่อกิจการ  

บริษทัฯ มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เป็นผูป้ระกอบการในภาคการผลิตท่ีมีสถานตั้งโรงงานอยูใ่นเขตนิคม
อุตสาหกรรมหรือนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ีภาคตะวนัออกครอบคลุมพื้นท่ี 7 จงัหวดัไดแ้ก่ จงัหวดั
กรุงเทพฯ จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัระยอง จงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัสระบุรีและจงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดด้ าเนินการโดยยดึหลกักบันโยบายในการใหบ้ริการดงัน้ี 

- หลกัความปลอดภยั (Safety)  
- หลกัความน่าเช่ือถือ (Reliability)  
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- หลกัความสะดวกสบาย (Comfort) และการพฒันาการท่ีทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อตอบโจทย์
ความพึงพอใจของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุดและการขบัเคล่ือนธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งมีศกัยภาพต่อไป 

 
ประวตัิความเป็นมาและพฒันาการทีส่ าคัญในช่วงทีผ่่านมา 

บริษทั เอทีพี 30 จ  ากดั (มหาชน) เร่ิมก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2548 ในช่ือบริษทั อมตะทรานสปอร์ต 
30 จ  ากดั โดยมีนายปิยะ เตชากูล ร่วมกบันายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ และนายชาติชาย พานิชชีวะ เพื่อด าเนินธุรกิจ
ให้บริการขนส่งบุคลากรระหวา่งแหล่งชุมชนท่ีพกัอาศยัไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ 
โดยเฉพาะเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก EEC (Eastern Economic Corridor the Prieme / Getway to 
ASIA ) ทั้งอุตสาหกรรมในประเทศและอุตสาหกรรมต่างประเทศท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการตั้งอยูเ่ป็นจ านวนมาก ท าให้บริษทัฯ มีการเติบโตและขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองและเม่ือวนัท่ี 27 
สิงหาคม 2558 ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI)  

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีรถโดยสารให้บริการ 5 ประเภท ไดแ้ก่ รถบสั รถมินิบสั
และรถไมโครบสั รถตูว้ไีอพี รถตูแ้ละรถเก๋ง จ  านวนทั้งส้ิน 280 คนั 

 
ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั เอทีพี 30 จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นผูใ้หบ้ริการรถโดยสารขนส่งบุคลากรระหวา่งแหล่งท่ี
พกัอาศยัในเขตชุมชนไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะเขตนิคมอุตสาหกรรม
ในภาคตะวนัออก (Eastern Seaboard) ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจ า
ทางจากกรมขนส่งทางบก โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทรถให้บริการ จ านวนทีน่ั่ง 

- รถบสั มากกวา่ 40 
- รถมินิบสั / ไมโครบสั ไม่เกิน 30 / ไม่เกิน 21 
- รถตู ้VIP 10 
- รถตู ้ 13 
- รถเก๋ง 7 

 
โดยแบ่งรูปแบบการบริการเป็น 2 รูปแบบ 

- การให้บริการรถโดยสารของบริษทัฯ จ านวนรวมเป็นร้อยละ 75.68 ประกอบดว้ยรถบสัเป็น
ร้อยละ 52.16 ส่วนท่ีเหลือเป็นรถมินิบสัและรถไมโครบสั รถตู ้รถตู ้VIP และรถเก๋งเป็นร้อยละ 
23.52 

- การให้บริการรถโดยสารของรถร่วมบริการเป็นจ านวนร้อยละ 24.32 ประกอบดว้ยรถตู้เป็น
ร้อยละ 21.62 ส่วนท่ีเหลือเป็นรถบสัร้อยละ 2.70 
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อีกทั้งบริษทัฯ ยงัน าเทคโนโลยีต่างๆ (Real-time GPS Tracking System) มาใชใ้นการบริหารการเดิน
รถ ท าให้สามารถควบคุมตน้ทุน, เส้นทาง - เวลาการเดินรถ และคุณภาพการขบัของพนกังานขบัรถ เพื่อให้
การบริหารจดัการเดินรถมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัในการ
พฒันาคุณภาพของพนกังานโดยเฉพาะพนกังานขบัรถหรือเรียกวา่ “นกัขบั” ตั้งแต่กระบวนการคดัเลือกนกั
ขบั การจดัอบรมดา้นความปลอดภยัในการขบัข่ี การสร้างจิตส านึกในการให้บริการ รวมถึงการปลูกฝังการ
ใส่ใจต่อสวสัดิภาพในชีวติและทรัพยสิ์นของผูโ้ดยสารและผูร่้วมทางบนทอ้งถนน 

 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
1.1 วสัิยทัศน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

 วสัิยทัศน์ (Vision) 
 เราจะเป็นผูน้ าในการใหบ้ริการรับ-ส่งบุคลากรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งมัน่พฒันาการ
ให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผูใ้ช้บริการและสร้างมาตรฐานการให้บริการจนเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากล 

พนัธกจิ วตัถุประสงค์ และเป้าหมาย 
- รักษาฐานธุรกิจให้เขม้แขง็ เสริมสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองสู่ความย ัง่ยนื 
- การปรับใชเ้ทคโนโลยใีนการใหบ้ริการและควบคุมการเดินรถเก่ียวเน่ืองกบัความปลอดภยัและ   

ตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 
- การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถและทกัษะในการ

ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์การในด าเนินงานของบริษัท (Strategy) 
- การรักษาฐานลูกคา้เดิมและควบคู่ไปกบัสร้างฐานลูกคา้ใหม่ ดว้ยการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ 
- การพฒันาระบบปฏิบติัการและมาตรฐานการใหบ้ริการรับ-ส่งบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
- การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรฝ่ายปฏิบติัการ และผูข้บัข่ีใหไ้ดม้าตรฐาน 
- การใหค้วามส าคญัและเสริมสร้างความพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

 
1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 

บริษทั เอทีพี 30 จ  ากดั (มหาชน) เร่ิมก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2548 ในช่ือบริษทั อมตะทรานสปอร์ต 
30 จ  ากดั เร่ิมจากแนวคิดของ นายปิยะ เตชากูล สนใจด าเนินธุรกิจให้บริการขนส่งพนักงานระหว่างเขต
ชุมชนท่ีพกัอาศยัไปยงัสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี , อมตะซิต้ี 
จงัหวดัระยองในเขตภาคตะวนัออก เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตั้งอยู่
เป็นจ านวนมากเน่ืองจาก นายปิยะฯ เป็นผูมี้ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการโดยสารเพื่อขนส่งบุคลากร
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จึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการเดินทางของพนกังานท่ีท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงส่วนใหญ่เขต
นิคมอุตสาหกรรมจะตั้งอยูห่่างไกลจากแหล่งท่ีพกัอาศยัท าให้การเดินทางมาท างานของพนกังานไม่สะดวก
หรือมีขอ้จ ากดัท าให้ผูป้ระกอบการไม่สามารถคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถมาร่วมงานกบั
บริษทัฯ ได ้เพื่อเป็นการลดขอ้จ ากดัทางดา้นการเดินทาง ท าให้ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ท่ีตั้งอยูห่่างไกลจาก
ชุมชนจดัใหมี้สวสัดิการรถโดยสารรับ-ส่งพนกังานของบริษทัฯ ภายใตน้โยบายสวสัดิการของบริษทัฯ  

นายปิยะฯ เล็งเห็นวา่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ลว้นแต่ค านึงถึงความปลอดภยั ความสะดวกสบายของ
พนักงานเพราะถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดในองค์กร ท าให้มีความต้องการหาผูใ้ห้บริการรถรับ-ส่ง
บุคลากรท่ีให้บริการท่ีมีคุณภาพในเร่ืองความปลอดภัยและการบริหารจัดกระบวนการเดินรถอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวท าให้นายปิยะฯ ไดน้ าเสนอแผนธุรกิจของบริษทัฯ ให้แก่นายวิวฒัน์ กรม
ดิษฐ์ และนายชาติชาย พานิชชีวะ เขา้ร่วมจดัตั้งบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจการให้บริการรับ-ส่งบุคลากรให้กบั
สถานประกอบการต่างๆ พร้อมทั้งการรองรับการขยายตวัของอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในภาคตะวนัออก ทั้งน้ี
บริษทัฯ มีล าดบัการพฒันาท่ีส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

ปี เดือน รายละเอยีด 

2548 ตุลาคม 
 

- บริษทัฯ ไดก่้อตั้งเม่ือวนัท่ี 23 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1.00 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 100 บาท ช าระเตม็มูลค่าแลว้ ในช่ือบริษทั อมตะ ทรานสปอร์ต 30 
จ ากดั  

- ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 700/199 หมู่ท่ี 1 ต. บา้นเก่า อ. พานทอง จ. ชลบุรี 
- บริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตผูป้ระกอบการขนส่งไม่ประจ าทางระยะเวลา 5 ปี

จากกรมการขนส่งทางบก 
- บริษทัฯ เร่ิมใหบ้ริการรับ-ส่งบุคลากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ชลบุรีและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีระยอง ดว้ยรถบสั 1 คนัและรถตู ้2 คนั 
2549 พฤษภาคม - บริษทัฯ เร่ิมจดัหารถบสัท่ีมีแชสซีและเคร่ืองยนตใ์หม่จากผูผ้ลิตโดยตรง 

ไดแ้ก่ ฮีโน่ รุ่น RK 
2550 มกราคม - บริษทัฯ ไดข้ยายพื้นท่ีการให้บริการไปยงัสถานประกอบการนอกเขตนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีระยอง โดย
มุ่งเนน้โรงงานท่ีอยูใ่นภาคตะวนัออก 

2551 สิงหาคม - บริษทัฯ ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเดิม 1.00 ลา้นบาทเป็น 20.00 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั 190,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหผู้ ้
ถือหุน้รายเดิม ช าระเตม็มูลค่าแลว้ 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่1 - 5 
 

ปี เดือน รายละเอยีด 
2552 มกราคม - บริษทัฯ เร่ิมจดัการหารถบสัสแกนเนียจากประเทศสวีเดน รุ่น K310 และรุ่น 

K250 
2553 มกราคม - บริษทัฯ ไดน้ าเทคโนโลยกีารควบคุมกระบวนการเดินรถระบบดาวเทียม GPS 

มาติดตั้งในรถของบริษทัฯ ทุกคนั โดยก าหนดใหเ้จา้หน้ีท่ีฝ่ายปฏิบติัการเป็น
ผูรั้บผดิชอบการตรวจสอบสถานะของรถไดต้ลอด 24 ชม. เป็นแบบ Real 
Time ในการบนัทึกสถานะของรถตามท่ีก าหนด เพื่อตรวจสอบยอ้นกลบัได ้
(Log sheet) โดยควบคุมให้รถทุกคนัพร้อมใหบ้ริการก่อนเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 
นาทีและควบคุมความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชม. โดยบริษทัฯ จะตอ้ง
น าส่งรายงานสรุปขอ้มูลการรับ-ส่ง ใหก้บัลูกคา้ทราบทุกวนั (Daily Report) 

2554 มกราคม 
 
 
 
 
 
ธนัวาคม 

- บริษทัฯ ไดรั้บการต่อใบอนุญาตผูป้ระกอบการขนส่งไม่ประจ าทางระยะเวลา
อีก 5 ปีจากกรมการขนส่งทางบก 

- บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมด าเนิน “โครงการ 12 ยิม้ รักษารถดี ขบัข่ีปลอดภยั”  เพื่อเป็น
แรงจูงใจและกระตุน้พนกังานขบัรถใหเ้ป็นนกัขบัข่ีท่ีมีคุณภาพ ห่วงใยความ
ปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูโ้ดยสาร หากนกัขบัผา่นเกณฑม์าตรฐานของ
โครงการทางบริษทัฯ จะมอบโบนสัพิเศษให้ 

- บริษทัฯ ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเดิม 20.00 ลา้นบาทเป็น 40.00 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั 200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหผู้ ้
ถือหุน้รายเดิม ช าระบางส่วนจ านวน 10 ลา้นบาท 

2555 ธนัวาคม - ท่ีประชุมวสิามญัหุน้คร้ังท่ี 2/2555 เม่ือวนัท่ี 28 มีมติเรียนทุนช าระส่วนท่ี
เหลืออีกจ านวน 10 ลา้นบาท 

- บริษทัฯ เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
2556 มกราคม - บริษทัฯ เปิดส านกังานสาขามาบตาพุด อ. เมือง จ. ระยอง เพื่อใหบ้ริการแก่

ลูกคา้ในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในเขต
พื้นท่ี จ. ระยอง 

2557 มกราคม - บริษทัฯ ไดข้ยายพื้นท่ีการให้บริการไปยงัสถานประกอบการ นอกเขตนิคม
อุตสาหกรรมโรจนะระยอง 

- บริษทัฯ ไดน้ าแอพพลิเคชัน่ มาใชใ้นการเดินรถ เพื่อใหน้กัขบัสามารถใช ้
Tablet หรือ Smartphone ในการบนัทึกขอ้มูลการเดินรถและส่งต่อขอ้มูลแบ 
Online มายงัศูนยก์ารเดินรถแบบ Real Time 

- บริษทัฯ ไดท้  าการพฒันาหลกัสูตรมาตรฐาน เพื่อการฝึกอบรมพนกังานขบัรถ
ใหเ้ป็นนกัขบัมืออาชีพ ดงัน้ี 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่1 - 6 
 

ปี เดือน รายละเอยีด 
- หลกัสูตรความปลอดภยัขั้นพื้น ( Basic Safety) 
- หลกัสูตรเทคนิคการขบัข่ีเชิงป้องกนั (Defensive Driving Technique) 
- หลกัสูตรการใหบ้ริการส าหรับนกัขบัมืออาชีพ (Service Mind) 

2558 กุมภาพนัธ์ 
 

- ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 12 มีมติอนุมติัเร่ืองส าคญั
ดงัน้ี 
- จดัสรรก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 0.44 ลา้นบาท 
- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 75 บาท รวมทั้งส้ิน 30.00 ลา้น 

บาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือ ณ  วนัท่ี 25 ก.พ. ก าหนดจ่ายเงินปันผล
วนัท่ี 13 มี.ค. 

- บริษทัฯ ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเดิม 40.00 ลา้นบาทเป็น 70.00 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั 300,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอ
ขายใหผู้ถื้อหุน้รายเดิม ช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

- แปรสภาพบริษทัฯ จากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และแกไ้ข
ช่ือเป็นบริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 

- เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 0.25 
บาท โดยภายหลงัจากการเปล่ียนมูลค่าหุน้ ดงักล่าวแลว้มีหุน้สามญั
ทั้งส้ิน 280,000,000 หุน้ 

- จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 160,000,000 หุน้เพื่อเสนอขายใหแ้ก่
ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) ในราคาเสนอขาย 0.95 บาท รวมทั้งส้ิน 
152.00 ลา้นบาท ส าหรับการระดมเงินทุนเพื่อใชใ้นกิจการของบริษทัฯ 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 
- บริษทัฯ จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษทัจ ากดั เป็นบริษทัมหาชน 

จ ากดั ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ฯ เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 
- ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ จากงบการเงินเฉพาะ

บริษทัในแต่ละปีในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิท่ีเหลือ
หลงัหกัเงินส ารองต่างๆ ทุกประการ 

2559 มกราคม - บริษทัฯ ไดรั้บการต่อใบอนุญาตผูป้ระกอบการขนส่งไม่ประจ าทางระยะเวลา
อีก 5 ปีจากกรมการขนส่งทางบก 

- ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 4 มีมติอนุมติัเร่ืองส าคญัดงัน้ี  
- การจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงานปี 2558 เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.022 บาท รวมทั้งส้ิน 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่1 - 7 
 

ปี เดือน รายละเอยีด 
9.68 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 82.05 ของก าไรสุทธิ ก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลวนัท่ี 1 พ.ค. 

2560 เมษายน - ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 3 มีมติอนุมติัเร่ืองส าคญัดงัน้ี 
- การจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารอง 1.17 ลา้นบาทและจ่ายเงินปันผล

ส าหรับผลการด าเนินปี 2559 เป็นเงินสดและหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 
0.04473 บาท รวมทั้งส้ิน 19.68 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 94.79 ของ
ก าไรสุทธิหลงัหกัส ารองทางกฎหมาย ก าหนดจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 2 
พ.ค. โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญั อตัรา 8 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผลใน

อตัราหุน้ละ 0.03125 บาทต่อหุน้ (เศษของหุน้ปันผลใหปั้ดทิ้ง) 
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.01348 บาท 

- การออกเคร่ืองทางการเงิน โดยออกใบส าคญัสิทธิจ านวน 123,750,000 
หน่วย ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เดิม 4 หุน้เดิมต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 2 ปี (ตั้งแต่วนัท่ี 24 พ.ค. 60 ถึงวนัท่ี 23 พ.ค. 62) 
ราคาใชสิ้ทธิ 0.85 บาทต่อหุ้น รวมทั้งส้ิน 105.19 ลา้นบาท 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการใช้
สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 ดงัน้ี 
1. รองรับการจ่ายหุน้ปันผลจ านวน 55.00 ลา้นหุน้ 
2. รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 จ านวน 123.75 ลา้น

หุน้ 
2560 สิงหาคม - บริษทัฯ ไดรั้บมาตรฐานการรับรองการบริหารความปลอดภยัทางถนน (BSI 

ISO39001 : 2012 Road traffic safety management system) โดยมีผลตั้งแต่
วนัท่ี 1 ส.ค. 60 ถึงวนัท่ี 31 ก.ค. 63 

2561 มกราคม 
เมษายน 

- บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมน ารถมินิบสัขนาดไม่เกิน 30 ท่ีนัง่มาใหบ้ริการรับ-ส่ง พนกังาน 
- ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 2 เม.ย. มีมติอนุมติัเร่ืองส าคญั 

ดงัน้ี 
- การจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารอง 1.40 ลา้นบาทและจ่ายเงินปันผล

ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 เป็นเงินสดและหุน้ปันผลในอตัราหุน้
ละ 0.03 บาท รวมทั้งส้ิน 15.64 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 62.96 ของ
ก าไรสุทธิหลงัหกัส ารองทางกฎหมาย ก าหนดจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 30 
เม.ย. 
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ปี เดือน รายละเอยีด 
2562 กุมภาพนัธ์ - ท่ีประชุมกรรมการคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 26 ก.พ. 2562 มีมติอนุมติัเร่ืองส าคญั 

ดงัน้ี 
- จดัสรรก าไรเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย 2.10 ลา้นบาท และ

ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท ส าหรับหุน้
สามญั 548,226,281 หุน้คิดเป็นจ านวนเงิน 21.93 ลา้นบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 56.51 ของก าไรสุทธิปี 2561 และวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ี
สิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 12 เม.ย. 2562 จ่ายเงินปัน
ผลวนัท่ี 30 เม.ย. 2562 

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
ลกัษณะการให้บริการ 
บริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจ าทางโดยกรมขนส่งทางบก ปัจจุบนั

บริษทัฯ แบ่งรูปแบบรถท่ีใหบ้ริการรับส่งเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
1. รถโดยสารของบริษัท :  
รถโดยสารของบริษทัฯ ทุกคนัได้ข้ึนทะเบียนเป็นรถท่ีได้รับอนุญาตรับ-ส่งบุคคลากรถูกตอ้งตาม
กฎหมาย (ป้ายทะเบียนสีเหลืองตวัหนงัสือด า) ซ่ึงบริษทัร่วมกบัผูผ้ลิตและจ าหน่ายรถชั้นน า อาทิ ฮีโน่ 
สแกนเนียและเมอร์เซเดส-เบนซ์ เพื่อออกแบบโครงสร้างรถโดยสารให้มีความปลอดภัยและ
สะดวกสบายต่อผูโ้ดยสาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รถโดยสารของบริษทัฯ มีจ านวนทั้งส้ิน 280 คนั 
แบ่งเป็นรถบสัโดยสารจ านวน 193 คนั รถมินิบสัโดยสารจ านวน 28 คนั รถตูว้ไีอพีจ  านวน 7 คนั รถตู้
โดยสารจ านวน 51 คนั และรถเก๋งจ านวน 1 คนั 
2.  รถโดยสารร่วมบริการ : 
บริษทัฯ มีรถร่วมบริการท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทั ซ่ึงบริษทัฯ คดัเลือกจากผูใ้ห้บริการ
รถร่วมท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานตามท่ีบริษทัก าหนด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีรถร่วมบริการท่ี
ใหบ้ริการรวมทั้งส้ิน 90 คนั แบ่งเป็นรถตูร่้วมบริการ 80 คนั และรถบสัร่วมบริการ 10 คนั (ณ ขณะใด
ขณะหน่ึง ปริมาณรถร่วมบริการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยข้ึนอยูก่บัความตอ้งการใชง้าน) โดยบริษทั
ฯไดก้ าหนดนโยบายการส าหรับรถร่วมบริการจะตอ้งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตจาก
กรมการขนส่งทางบก ซ่ึงเป็นผูไ้ด้รับอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจ าทาง
เท่านั้น 

2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
บริษทัฯ ไดน้ าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการเดินรถเพื่อช่วยให้บริษทัฯ สามารถควบคุม
ต้นทุนและคุณภาพการขับข่ีของนักขับ  เส้นทางการเดินรถและเวลาในการเดินรถ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการการเดินรถ นอกจากน้ีตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษทัฯ ยงัให้
ความส าคัญในการพฒันาคุณภาพของนักขับต้องผ่านหลักสูตรการอบรมทั้ งภายในบริษัทและ
ภายนอกบริษทั อีกทั้งการส่งบุคลากรเขา้อบรมในหลกัสูตรต่างๆ ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อสร้างจิตส านึกในการขบัรถ ความปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์นของผูโ้ดยสารและผูร่้วมเดินทางบน
ถนน ตลอดจนสร้างจิตส านึกในการให้บริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการอย่างต่อเน่ือง
เสมอมา ทั้งน้ีในปี 2559 ถึงปี 2561 บริษทัฯ มีโครงสร้างรายไดร้วม แยกตามประเภทรายได ้ดงัน้ี 
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ตารางแสดงโครงสร้างรายได้จากการให้บริการ 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รถโดยสาร 2559 2560 2561 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายได้จากการให้บริการ       

1.   รถโดยสารของบริษัทฯ  231.42 76.94 277.66 79.90 352.41 83.53 
1.1   รถบสั 214.40 71.28 249.51 71.80 289.83 68.70 
1.2   รถมินิบสั 1.60 0.53 4.52 1.30 27.00 6.40 
1.3   รถตู ้ 14.06 4.67 21.62 6.22 31.52 7.47 
1.4   รถตู ้วไีอพี 1.36 0.46 1.94 0.56 3.91 0.93 
1.5   รถเก๋ง  - - 0.07 0.02 0.15 0.03 
2.   รถโดยสารร่วมบริการ 69.36 23.06 69.84 20.10 69.47 16.47 

รวมรายได้จากการให้บริการ 300.78 100.00 347.50 100.00 421.88 100.00 

รายได้อืน่ 1.80  1.14  1.98  
หมายเหตุ : รายไดอ่ื้นของบริษทัฯ ประกอบดว้ยรายไดใ้หบ้ริการดา้นการบริหารเพ่ิมเติมแก่รถร่วมบริการ ดอกเบ้ียเงินฝาก

ธนาคาร ตดัจ าหน่ายก าไรจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะ ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น และเงินรับคืน
กองทุนส ารองเล้ียงชีพของบุคลากร 

ตารางแสดงจ านวนรถโดยสารทีใ่ห้บริการ แยกตามรถทีใ่ห้บริการระหว่างปี 2559 ถึงปี 2561 
(หน่วย : คนั) 

รถโดยสาร 2559 2560 2561 

คัน % คัน % คัน % 

1.   รถโดยสารของบริษัทฯ  176 66.16 238 72.56 280 75.68 
1.1   รถบสั 147 55.26 186 56.71 193 52.16 
1.2   รถมินิบสั 5 1.88 11 3.35 28 7.57 
1.3   รถตู ้ 22 8.27 33 10.06 51 13.78 
1.4   รถตู ้วไีอพี 2 0.75 7 2.13 7 1.89 
1.5   รถเก๋ง  - - 1 0.31 1 0.28 
2.   รถโดยสารร่วมบริการ 90 33.84 90 27.44 90 24.32 
2.1   รถบสั 10 3.76 10 3.05 10 2.70 
2.2   รถตู ้ 80 30.08 80 24.39 80 21.62 
รวมรถโดยสาร 266 100.00 328 100.00 370 100.00 
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จ านวนรถโดยสารให้บริการในปี 2559 ถึงปี 2561 

รายได้จากการให้บริการจากลูกค้าปี 2560 และปี 2561 

 
สัดส่วนรายได้จากการให้บริการ แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้าในปี 2560 และ ปี 2561 
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น าเสนอรูปแบบรถและเส้นทางเดนิรถให้
ตรงกบัความต้องการของลูกค้า 

ลูกค้าลงนามในสัญญาว่าจ้าง
บริการรับส่งบุคลากร 

บริษัทบริหารและจดัการการรับส่งบุคลากร 
ตามเส้นทางทีต่กลงไว้กบัลูกค้า 

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

รถโดยสารขนาดใหญ่ /
รถโดยสารขนาดเลก็  

คดัสรรบุคลากรเพือ่เป็นนกัขบัประจ ารถ 

จดัหารถให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
กรณีรถใหม่: ส่ังประกอบรถบัส  
กรณีรถใช้แล้ว: ปรับปรุงซ่อมแซม 

 

จดัอบรมพฒันาศักยภาพนักขับก่อนการให้บริการ 

พร้อมให้บริการรับส่งบุคลากร 

บริษัทจดัท ารายงานการเดนิทาง
ประจ าวนัเพือ่รายงานแก่ลูกค้า 

คดัเลอืกผู้ให้บริการจาก
ภายนอก (รถร่วม) 

ประเภทรถโดยสาร 

จ านวนรถโดยสาร/จ านวนผู้โดยสาร 

เส้นทางและตารางเวลาการเดนิรถ 

ค่าใช้จ่าย 

บริษัทเรียกเกบ็ค่าบริการกบั
ลูกค้าตามสัญญา 

กรณี ใช้รถของบริษัท กรณี ใช้รถร่วม 

รถตู้ / รถตู้วไีอพ ี



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่1 - 13 
 

ข้ันตอนการจัดหาและให้บริการลูกค้า 
1. บริษทัฯ จะร่วมประชุมกบัลูกคา้เพื่อหารือและน าเสนอรูปแบบการเดินรถรับส่งบุคลากร โดยบริษทัฯ 

จะใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากลูกคา้ เช่น จ านวนคน เส้นทาง ตารางเวลาการปฏิบติังานของพนกังาน เพื่อ
ประกอบการออกแบบลกัษณะรถ จ านวนรถ เส้นทางการเดินรถ ตารางเวลารับส่ง จุดรับส่งและ
ค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ลูกคา้พิจารณา 

2. เม่ือลูกคา้พิจารณาตกลงว่าจา้งตามท่ีบริษทัฯ ไดเ้สนอ จากนั้นบริษทัฯ จะจดัท าสัญญาบริการขนส่ง
พนกังาน (Employee transportation Service Agreement)  

3. บริษทัฯ จะด าเนินการจดัหารถโดยสารและนกัขบั เพื่อเตรียมส าหรับการเดินรถตามสัญญาบริการมี
รายละเอียดดงัน้ี 
3.1 กรณีท่ีด าเนินการดว้ยรถของบริษทัฯ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นรถบสัโดยสารใหม่ บริษทัฯ จะสั่ง

ประกอบรถบสั โดยการสั่งซ้ือโครงรถและเคร่ืองยนต ์(Chassis) และสั่งท าตวัถงั (Body) พร้อม
ตกแต่งจากผูป้ระกอบการชั้นน าท่ีได้มาตรฐาน และบริษทัตอ้งสรรหานักขบัและจดัอบรม
คดัเลือกเพื่อเป็นนกัขบัประจ ารถ  

3.2 กรณีท่ีด าเนินการดว้ยรถร่วมบริการส่วนใหญ่เป็นรถตูโ้ดยสาร โดยบริษทัฯ จะท าสัญญาตกลง
กบัรถร่วมบริการเพื่อใหม้าด าเนินการรับ-ส่งบุคลากรตามท่ีบริษทัไดท้  าสัญญาบริการกบัลูกคา้ 
ซ่ึงรถร่วมบริการมีหน้าท่ีจดัหารถและนักขบัเพื่อให้บริการแก่ลูกคา้ของบริษทัในนามของ 
บริษทั เอทีพี 30 จ  ากดั (มหาชน) 

4. บริษทัฯ จะด าเนินการจดัตารางการเดินรถตามท่ีไดต้กลงไวใ้นสัญญาและเร่ิมบริการรับ-ส่งบุคลากร
ตามตารางท่ีก าหนด โดยสามารถอธิบายการด าเนินการรับส่งบุคลากรไดด้งัน้ี 

ภาพแสดงข้ันตอนการให้บริการรับส่งบุคลากร 
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4.1 นกัขบัจะน ารถมายงัจุดจอดรถ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบสภาพรถ ความสะอาด
และความเรียบร้อยภายในรถโดยสารก่อนปฏิบติัหนา้ท่ี 30 นาที 

4.2 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะด าเนินการสุ่มวดัระดบัแอลกอฮอลแ์ละสารเสพติด รวมไปถึงสภาพ
ความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจของนกัขบัประจ าวนัเพื่อบนัทึกและรายงานให้แก่ลูกคา้ ดงันั้น
นกัขบัตอ้งมีความพร้อมในการขบัข่ีเสมอในช่วงเวลาปฏิบติัการและตอ้งมีระดบัแอลกอฮอล์
เท่ากบั 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์หากตรวจพบระดบัแอลกอฮอล์มากกวา่ระดบัดงักล่าวหรือน้อย
กวา่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะท าการประเมินความพร้อมในการขบั
ของนักขบัเป็นล าดับแรก หากนักขบัอยู่ในเกณฑ์ความพร้อมท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
เจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะประจ ารถไปกบันกัขบัเพื่อควบคุมและดูแลการขบั *แต่ในกรณีท่ี
ตรวจพบวา่นกัขบัมีระดบัแอลกอฮอลเ์กินกวา่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตซ่ึ์งเขา้ข่ายเป็นผูเ้มาสุรา 

4.3 ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 16 (พ.ศ.2537) และเป็นผูท่ี้ถูกห้ามขบัข่ีรถตามพระราชบญัญติัจราจร
ทางบก (พ.ศ.2522) ทางเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการจะด าเนินการหานักขับมาทดแทนหรือ
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะเป็นผูด้  าเนินการขบัแทน (ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการของบริษทัฯ ท่ี
ด าเนินการขบัแทนตอ้งมีใบขบัข่ีรถโดยสารไม่ประจ าทาง) 

4.4 นกัขบัจะประจ าท่ีตามจุดรับ-ส่งต่างๆ ในเวลาและเส้นทางท่ีไดต้กลงไวก้บัลูกคา้ 
4.5 นกัขบัจะท าการบนัทึกเวลาท่ีถึงและออกจากจุดรับ-ส่งและบนัทึกจ านวนพนกังานท่ีข้ึนรถ เพื่อ

เป็นขอ้มูลรายงานใหแ้ก่ลูกคา้ 
4.6 เม่ือนกัขบัด าเนินการรับ-ส่งบุคลากรยงัจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภยัเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

นกัขบัจะน ารถไปยงัจุดจอดรถท่ีก าหนดเพื่อเตรียมตวัรับ-ส่งบุคลากรในรอบถดัไป 
4.7 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะด าเนินการรวบรวมขอ้มูลของนกัขบัมาจดัท าเป็นรายงานประจ าวนั

เพื่อส่งใหแ้ก่ลูกคา้และส่งใหท้างบญัชีด าเนินการวางบิลใบแจง้หน้ีเม่ือใหบ้ริการครบรอบเดือน 
4.8 บริษทัฯ จะด าเนินการบริหารจดัการให้ลูกค้า โดยการพิจารณาจากข้อมูลท่ีบนัทึกไว ้เช่น 

เส้นทาง เวลาและการเดินรถวา่บางจุดรับ-ส่งมีจ านวนพนกังานเหมาะสมหรือไม่ จากนั้นบริษทั
ฯ จะเสนอการปรับจุดรับ-ส่ง พนกังานใหท้างลูกคา้พิจารณาเพื่อใชใ้นการควบคุมค่าใชจ่้าย 

4.9 บริษทัฯ จดัให้มีระบบติดตามรถโดยสารของบริษทัฯ ดว้ยสัญญาณดาวเทียม (GPS Tracking) 
ซ่ึงจะท างานร่วมกับ Software ท่ีเรียกว่า GPS Tracking System โดยตัว Software นั้นจะท า
หนา้ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บจากตวั GPS Tracking เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการสามารถ
เข้าไปตรวจสอบต าแหน่งปัจจุบนัของตัว GPS Tracking และยงัสามารถตรวจสอบข้อมูล
ยอ้นหลงัไดต้ลอดเวลา ตามความสามารถของ GPS Tracking System เช่น ความเร็วรถ สถานะ
ของรถ ระดบัน ้ ามนั เป็นตน้ นอกจากน้ีบริษทัยงัก าหนดให้รถร่วมบริการท าการติดตั้งระบบจี
พีเอสเพื่อใชใ้นการควบคุมการปฏิบติังานของรถอีกดว้ย 
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ภาพตัวอย่างการใช้โปรแกรมติดตามรถด้วยสัญญาณดาวเทยีม 

 
ท่ีมา : ขอ้มูลจากบริษทัฯ  

 
4.10 บริษทัฯ จดัให้มีระบบเพิ่มความสะดวกสบายกบัผูใ้ห้รับบริการ โดยผ่านแอพพลิเคชั่น ช่ือ 

ATP30-Beam ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เพื่อให้พนักงานท่ีใช้บริการทราบต าแหน่งของรถ
โดยสารของบริษทัฯ ในการบริหารจดัการเวลาท่ีจะรอคอยรถตามจุดจอดไดใ้กลเ้คียงท่ีสุด 
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รูปภาพ แสดงการติดตามการใช้น า้มันและสถานะของรถแต่ละคัน 

 
ท่ีมา : ขอ้มูลจากบริษทัฯ  

 
บริษทัฯ มีระบบเซ็นเซอร์ ตรวจวดัปริมาณน ้ามนัในถงัของรถบสัแต่ละคนัท่ีแสดงผลในรูปของกราฟ

ปริมาณน ้ ามนั ซ่ึงเจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการสามารถเขา้ตรวจสอบไดจ้ากระบบ Great Corner ระบบดงักล่าว 
ท าให้บริษทัฯ สามารถติดตามการเคล่ือนไหวท่ีมีความผิดปกติของปริมาณน ้ ามนัในถงัของรถบสัแต่ละคนั
ได ้เช่น ในกรณีท่ีรถบสัก าลงัจอดอยู ่แต่ปริมาณน ้ ามนัในถงัมีการลดลง อาจเป็นไปไดว้า่นกัขบัประจ ารถมี
การทุจริตจากการขนถ่ายน ้ามนัออกจากรถเพื่อไปจ าหน่ายต่อใหก้บัผูอ่ื้น เป็นตน้ 

 
2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิ 
ก. ผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 
ตาราง สรุปอตัราการเติบโตของเศรษฐกจิไทย 

อตัราการเติบโตเศรษฐกจิ (%) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 คาดการณ์ปี 2562 

GDP (ณ ราคาคงท่ี) 3.3 4.0 4.1 3.5-4.5 
การลงทุนรวม 2.8 1.8 3.8 5.1 
   ภาคเอกชน 0.5 2.9 3.9 4.7 
   ภาครัฐ 9.5 -1.2 3.3 6.2 
การบริโภคภาคเอกชน 3.0 3.0 4.6 4.2 
การใชจ่้ายภาครัฐบาล 2.2 0.1 1.8 2.2 
มูลค่าการส่งออกสินคา้ 0.1 9.8 7.7 4.1 
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อตัราการเติบโตเศรษฐกจิ (%) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 คาดการณ์ปี 2562 
   ปริมาณ 0.5 6.0 4.2 3.1 
มูลค่าการน าเขา้สินคา้ -5.1 13.2 14.3 6.1 
   ปริมาณ -2.5 7.2 8.2 4.6 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ( กมุภาพนัธ์ 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 4.1 เร่งข้ึนจากการขยายตวัร้อยละ 4.0 ในปี 
2560 และเป็นการขยายตวัสูงสุดในรอบ 6 ปี โดยมูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.7 การบริโภคภาคเอกชน 
และการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 4.6 และร้อยละ 3.8 ตามล าดบั อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 1.1 
และบญัชีเดินสะพดัเกินดุลร้อยละ 7.4 GDP 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 - 4.5 โดยมีแรงสนับสนุนท่ีส าคัญ
ประกอบดว้ย (1) การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยงัมีแนวโน้มขยายตวัในเกณฑ์ดีและสนบัสนุนการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจไดอ้ย่างต่อเน่ือง (2) การปรับตวัดีข้ึนของการลงทุนภาคเอกชนตามการเพิ่มข้ึนของอตัราการใช้
ก าลงัการผลิต และการเพิ่มข้ึนของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (3) การเร่งตวัข้ึนของการลงทุน
ภาครัฐ ตามความคืบหนา้ของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัๆ (4) การเพิ่มข้ึนของแรงขบัเคล่ือน
จากภาคการท่องเท่ียว ตามการปรับตวัเขา้สู่ภาวะปกติของจ านวนและรายได้จากการท่องเท่ียว (5) การ
เปล่ียนแปลงทิศทางการคา้ การผลิต และการลงทุนระหวา่งประเทศ ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจโลก ทั้งน้ี คาดวา่มูลค่าการส่งออกสินคา้จะขยายตวัร้อยละ 4.1 การบริโภคภาคเอกชน และการ
ลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 4.2 และร้อยละ 5.1 ตามล าดบั อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.5 - 1.5 
และบญัชีเดินสะพดัเกินดุลร้อยละ 6.2 ของ GDP (รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีส่ี ปี 2561)  
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ข. ภาวะเงินเฟ้อ  
ตาราง สรุปอตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย 

อตัราเงินเฟ้อ ปี 2560 ปี 2561 คาดการณ์ปี 2562 

อตัราเงินเฟ้อพื้นฐาน 0.6 0.7 0.9 

อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป 0.7 1.1 1.0 
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนัวาคม 2561 

 
อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปของปี 2561 อยูท่ี่เฉล่ียร้อยละ 1.1 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 0.7 ในปี 2560 อตัราเงินเฟ้อ

พื้นฐานเฉล่ียร้อยละ 0.7 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 0.6 ในปี 2560 
อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปมีแนวโนม้ลดลงเล็กนอ้ยจากราคาน ้ ามนัดิบท่ีลดลง แมจ้ะถูกชดเชยดว้ยผลจากค่า

ไฟฟ้าผนัแปร (Ft) ท่ีจะปรับเพิ่มข้ึน อตัราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนบา้งเล็กน้อยจากการปรับเพิ่ม
อัตราค่าโดยสารรถประจ าทางและแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างช้าๆ คณะ
กรรมการฯ จึงประมาณการอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปปี 2561 และ 2562 ท่ีร้อยละ 1.1 และ 1.0 ตามล าดบั และ
ประมาณการอตัราเงินเฟ้อพื้นฐานปี 2561 และ 2562 ท่ีร้อยละ 0.7 และ 0.9 ตามล าดบั (รายงานนโยบาย
การเงิน ฉบบัเดือนธนัวาคม 2561 : ธนาคารแห่งประเทศไทย)  

 
ค. อตัราดอกเบีย้ 

Interest Rate 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ (Lending Rate) เช่น MLR (Minimum Lending Rate)  เป็นอตัราเงินกู้ท่ีธนาคาร
พาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ท่ีความเส่ียงต ่า MOR (Minimum Overdraft Rate) เป็นอตัราดอกเบ้ีย
ประเภทเบิกเกินบญัชี (Overdraft) ท่ีธนาคารเรียกเก็บลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี และ MRR (Minimum Ratail Rate) 
เป็นอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้เก็บลูกคา้รายยอ่ย ซ่ึงจะมีอตัราท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัความเส่ียงของลูกคา้แต่ละราย 
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นอกจากน้ีประสิทธิภาพของกลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินยงัตอ้งข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ปัจจุบนั
ดว้ย เช่น การปรับอตัราดอกเบ้ียนโยบายลงอาจไม่ไดท้  าให้อตัราดอกเบ้ียในตลาดลดลงมากกวา่อยา่งท่ีหวงั
ไว ้เม่ืออตัราดอกเบ้ียนโยบายลดลง อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีก็ลดลงตามไปด้วย แต่อตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายยอ่ยกลบัลดลงเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น อีกทั้งเม่ืออตัราดอกเบ้ียในตลาดลดลงไม่สามาร
กระตุ้นการบริโภคและการลงทุนได้หากความเช่ือมั่นของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคอยู่ในระดับต ่า เป็นต้น 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย)  

 
ง. ราคาพลงังาน 

ราคาน า้มันดิบในตลาด WTI 

ท่ีมา : https://th.investing.com 

 
ราคาน า้มันดีเซลในประเทศไทย 

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

 
ราคาน ้ามนัดิบดูไบในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ลดลงจากไตรมาสก่อน ตามความกงัวลดา้นอุปทานท่ีผ่อน

คลายลง หลงัสหรัฐฯ ยกเวน้มาตรการคว  ่าบาตรการส่งออกน ้ ามนัของอิหร่านบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือน 
ใหแ้ก่ผูน้ าเขา้น ้ามนัจากอิหร่าน 8 ประเทศส าคญั อาทิ จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้และอินเดีย ประกอบกบักระทรวง
พลงังานสหรัฐฯ คาดวา่ปริมาณการผลิตน ้ ามนัดิบของผูผ้ลิต shale oil ท่ีทยอยเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีความกงัวล
ต่อเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มชะลอตวัมากข้ึนเป็นปัจจยักดดนัดา้นราคาเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี กลุ่มประเทศ
ผูผ้ลิตน ้ ามนั (OPEC) และประเทศท่ีเก่ียวขอ้งบรรลุขอ้ตกลงร่วมกนัในช่วงตน้เดือนธนัวาคม 2561 เพื่อปรับ

https://th.investing.com/
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ลดก าลังการผลิตน ้ ามนัดิบรวม 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวนัเป็นเวลา 6 เดือน โดยจะเร่ิมลดการผลิตในเดือน
มกราคม 2562 ซ่ึงจะช่วยพยงุราคาน ้ามนัไดบ้างส่วน 

โดยในปี 2561 ปรับลดประมาณการราคาน ้ ามนัจาก 70.3 เป็น 69.8 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล และใน
ปี 2562 ปรับลดจาก 69.8 เป็น 66.0 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ทั้งน้ี มีโอกาสท่ีราคาน ้ ามนัจะต ่ากวา่กรณีฐาน
มากข้ึน จากมาตรการกีดกนัทางการคา้ของสหรัฐฯ ซ่ึงอาจส่งผลต่อปริมาณการคา้โลกและการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกมากกวา่คาดปริมาณการผลิต shale oil ในสหรัฐฯ ท่ีอาจเพิ่มเร็วกวา่ท่ีประเมินไว ้รวมทั้งกลุ่ม 
OPEC และประเทศท่ีเก่ียวขอ้งอาจลดก าลงัการผลิตน ้ามนัลงนอ้ยกวา่ท่ีตกลงไว ้ส าหรับโอกาสท่ีราคาน ้ ามนั
จะสูงกวา่กรณีฐานมาจากความเส่ียงดา้นภูมิรัฐศาสตร์ อาทิ ในลิเบียและอิรัก ท่ีอาจส่งผลให้อุปทานน ้ ามนั
ลดลง (รายงานนโยบายการเงิน ธนัวาคม 2561) 
 
ภาวะอุตสาหกรรม 
ก. นิคมอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
จ านวนนิคมอุตสาหกรรมทั้งประเทศ ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 

 กลาง ตะวนัตก ตะวนัออก เหนือ ใต้ ตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมทั้งประเทศ 

จ านวนนิคม
อุตสาหกรรม 

17 3 30 2 2 2 55 

ท่ีมา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), ขอ้มูล ณ เดือนมกราคม 2562 

 
จ านวนนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม 2561 มีจ  านวนทั้งส้ิน 55 นิคม โดย

ส่วนมากนิคมอุตสาหกรรมกวา่คร่ึงของประเทศตั้งอยูใ่นพื้นท่ีภาคตะวนัออก เน่ืองจากมีความสะดวกในการ
ขนส่ง ใกลก้บักรุงเทพมหานคร และยงัเป็นเขตท่ีปลอดภยัจากการเกิดอุทกภยั ทั้งน้ี ขอ้มูลสถานภาพทางการ
ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ณ เดือนธนัวาคม 2561 ระบุ
วา่มีจ  านวนผูใ้ชท่ี้ดินหรือจ านวนผูป้ระกอบการในนิคมเท่ากบั 4,833 ราย จ านวนคนงานทั้งส้ิน 584,337 คน 
โดยมีพื้นท่ีนิคมตามแผนแม่บทเท่ากบั 164,493 ไร่ ยงัคงเหลือพื้นท่ีส าหรับขายหรือใหเ้ช่า 18,627 ไร่   

จากท่ีประชุมของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board Of Investment: BOI) ได้
เห็นชอบและอนุมติัแผน “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี” (พ.ศ. 2558 - 2564) โดยให้
ความส าคญักบัประเภทกิจการท่ีเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อภาคอุตสาหกรรมและต่อประเทศเป็นหลกั 
และส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงจะไดรั้บสิทธิประโยชน์เพิ่มข้ึนจากสิทธิพื้นฐานตามประเภท
อุตสาหกรรม นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ดงักล่าว จะช่วยผลกัดนัให้เกิดการลงทุนเพิ่มข้ึนและ
เกิดการขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงสอดคล้องกบัการขยายตวัของนิคมอุตสาหกรรมท่ีจะเปิด
ด าเนินการในอนาคต 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่1 - 21 
 

การขยายตวัของโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต ยอ่มก่อให้เกิดการเพิ่มข้ึนของการจา้งงาน
ในพื้นท่ี ท าให้มีความตอ้งการใชบ้ริการขนส่งผูโ้ดยสารจากท่ีพกัอาศยัเขา้สู่พื้นท่ีนิคมเพิ่มข้ึน ดงันั้น จะเกิด
การเคล่ือนยา้ยทรัพยากรมนุษยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินกิจการ จึงท าให้ธุรกิจท่ีให้บริการขนส่งผูโ้ดยสารแบบ
ไม่ประจ าทางเพื่อรับส่งบุคลากรของบริษทัหรือโรงงาน จึงยงัมีโอกาสเติบโตตามการขยายตวัของนิคมใน
อนาคต 

 
ข. จ านวนผู้ประกอบการขนส่ง 

จ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (สะสม) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอยีดดังนี ้ข้อ1 
จ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (ฉบับ) ข้อ2 จ านวนผู้ประกอบการขนส่ง (ราย) ข้อ3 อตัราการ
เปลีย่นแปลงจ านวนใบอนุญาตประกอบขนส่ง (ร้อยละ) 

ลกัษณะรถ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 ข้อ3 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 
รถโดยสารประจ าทาง 3,033 1,515 2,999 1,527 -1.12 
รถโดยสารไม่ประจ าทาง 37,195 37,195 42,006 42,006 12.93 
รถโดยสารส่วนบุคคล 7,034 7,034 7,314 7,314 3.98 
รวมรถโดยสารทั้งหมด 47,262 45,744 52,319 50,847 10.70 

ท่ีมา: สถิติจ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งและจ านวนผูป้ระกอบการขนส่ง กรมการขนส่ง, 2561 

 
จ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารทัว่ประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน

ทั้งส้ิน 52,319 ฉบบั โดยมีจ านวนผูป้ระกอบการทั้งส้ิน 50,847 ราย เม่ือพิจารณาตามประเภทการขนส่ง 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารไม่ประจ าทางมากท่ีสุดร้อยละ 80.29 
รองลงมาคือใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารส่วนบุคคลร้อยละ 13.98 และใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งดว้ยรถโดยสารประจ าทาง ร้อยละ 5.73 ตามล าดบั 

ปี 2561 การขนส่งด้วยรถโดยสาร มีการเติบโตของจ านวนใบอนุญาตฯ จากปี 2560 ร้อยละ 10.70 
โดยเฉพาะธุรกิจการขนส่งดว้ยรถโดยสารไม่ประจ าทางท่ีเติบโตถึงร้อยละ 12.93 แสดงใหเ้ห็นถึงการแข่งขนั
ท่ีมากข้ึนในธุรกิจน้ี และการเติบโตของความตอ้งการใชร้ถโดยสารไม่ประจ าทาง เน่ืองจากเป็นการขนส่งท่ี
ลูกคา้สามารถก าหนดเส้นทางไดเ้องตามความตอ้งการ 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 
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จ านวนใบอนุญาตผู้ประจ ารถสะสม ณ วนัที ่31 ธันวาคมคม 2561 ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

 
จ านวนรถจดทะเบียนและผู้ได้รับใบอนุญาตประจ ารถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

(หน่วย : ฉบบั) 

ประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 2560 2561 

ภาคตะวนัออก ภาคอืน่ๆ ภาคตะวนัออก ภาคอืน่ๆ 

ผูข้บัรถชนิดท่ี 1 1,504 14,050 1,366 13,330 

ผูข้บัรถชนิดท่ี 2 131,334 1,206,329 88,257 733,950 

ผูข้บัรถชนิดท่ี 3 39,083 297,839 32,492 216,461 

ผูข้บัรถชนิดท่ี 4 25,930 98,647 26,126 98,001 

รวมทุกประเภท 197,851 1,616,865 148,241 1,061,742 
ท่ีมา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก, ขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม 2561 

  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวนผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก
มีจ านวนทั้งส้ิน 1,209,983 ฉบบัโดยเพิ่มข้ึนจากปี 2560 ซ่ึงมีจ านวน 1,814,716 ฉบบั ลดลงร้อยละ 33.32 โดย
เป็นจ านวนผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตขบัรถในพื้นท่ีภาคตะวนัออกจ านวน 148,241 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.25 ของ
จ านวนทั้งหมด โดยนิยามของกรมขนส่งทางบกนั้น ผูข้บัรถจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถชนิดท่ี 2, 3 
หรือ 4 จึงจะสามารถขบัรถบสัขนส่งซ่ึงบรรทุกผูโ้ดยสารเกินกวา่ 20 คนได ้
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จ านวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
(หน่วย: คนั) 

ประเภทรถ 2560 2561 

ภาคตะวนัออก ภาคอืน่ๆ ภาคตะวนัออก ภาคอืน่ๆ 
รถโดยสารประจ าทาง 6,705 72,189 6,498 69,337 
รถโดยสารไม่ประจ าทาง 7,200 60,433 8,342 65,771 
รถโดยสารส่วนบุคคล 1,037 11,625 1,060 11,967 
รวมรถโดยสาร 14,942 144,247 15,900 147,075 
รถบรรทุกและรถขนาดเล็ก 127,082 963,247 131,799 990,911 
รวมรถทุกประเภท 142,024 1,107,494 147,699 1,1137,986 

ท่ีมา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก, ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2561 

 
จ านวนรถโดยสารจดทะเบียนสะสม ตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

มีจ  านวนทั้งส้ิน 162,975 คนั เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ท่ีจ  านวน 159,189  คนั คิดเป็นร้อยละ 2.38 ในจ านวนรถ
โดยสารน้ี เป็นรถโดยสารไม่ประจ าทางจ านวน 74,113 คนั คิดเป็นร้อยละ 45.48 ของรถโดยสารในปี 2561 

จากสถิติดงักล่าวพบวา่การขนส่งประเภทรถโดยสารไม่ประจ าทาง ณ 31 ธนัวาคม 2561 ยงัมีจ านวน
รถเติบโตข้ึนจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 9.58 ซ่ึงเติบโตสวนทางกบัการขนส่งโดยรถโดยสารประจ าทางและ
ส่วนบุคคล โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาการเติบโตของจ านวนรถโดยสารไม่ประจ าทางในภาคตะวนัออก ซ่ึงเป็น
พื้นท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมเกิดการขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของ
นิคมอุตสาหกรรมท่ีจะเปิดด าเนินการในอนาคต (ท่ีมา : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
ขอ้มูล ณ ธนัวาคม 2561)  

เปรียบเทยีบจ านวนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถและจ านวนรถจดทะเบียนในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก 

 
ท่ีมา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก, ขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม 2561 
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 เม่ือเปรียบเทียบจ านวนผูไ้ด้รับใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถทุกประเภท และจ านวนรถจดทะเบียนทุก
ประเภท ในพื้นท่ีภาคตะวนัออก พบวา่จ านวนผูไ้ดรั้บใบอนุญาตฯ มีมากกวา่จ านวนรถจดทะเบียนในอตัราผู ้
ไดรั้บใบอนุญาตต่อรถจดทะเบียน เท่ากบั 1.42 ในปี 2560 และเพิ่มข้ึนเล็กน้อยเป็น 1.47 ในปี 2561 โดยท่ี
จ านวนรถจดทะเบียนมีจ านวนเพิ่มข้ึนสูงกว่าจ านวนผูไ้ดรั้บใบอนุญาตฯ เล็กน้อย ในสถานการณ์ปัจจุบนั
ธุรกิจขนส่งในภาคตะวนัออกจึงยงัสามารถขยายจ านวนรถไดอี้กเล็กนอ้ย แต่อาจจะเผชิญกบัปัญหาการแยง่
ชิงผูไ้ดรั้บใบอนุญาตขบัข่ี เพื่อจา้งเป็นพนกังานขบัในการประกอบธุรกิจขนส่ง 
การแข่งขัน 
 เน่ืองจากธุรกิจรถโดยสารไม่ประจ าทางไม่มีขอ้จ ากดัในการเขา้ท าธุรกิจของผูป้ระกอบการรายใหม่ 
เพียงแต่อาศยัแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอและการไดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่ง รวมถึงผูข้บัข่ีตอ้งไดรั้บ
ใบอนุญาตขบัข่ียานพาหนะตรงตามประเภทท่ีกฎหมายก าหนด จึงท าให้มีจ  านวนผูป้ระกอบการรถขนส่ง
โดยสารไม่ประจ าทางรายใหม่เกิดข้ึนจ านวนมาก โดยในปี 2560 มีจ  านวนผูป้ระกอบการรถโดยสารไม่
ประจ าทางเท่ากบั 37,195 ราย และในปี 2561 มีจ  านวนผูป้ระกอบการเพิ่มข้ึนเป็น 42,006 ราย หรือเพิ่มข้ึน 
คิดเป็นร้อยละ 12.93 ซ่ึงส่วนใหญ่จะเนน้การแข่งขนัทางดา้นราคาและการบริการเป็นหลกั ทั้งน้ีฝ่ายบริหาร
ของบริษัทฯ ประเมินส่วนแบ่งการตลาดอยู่ ท่ี ร้อยละ 2 กว่าของจ านวนประชากรในภาคการผลิต
อุตสาหกรรมของพื้นท่ี 7 จงัหวดัหลกัในเขตภาคตะวนัออกทั้งหมด ไดแ้ก่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี 
จงัหวดัระยอง จงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดัสระบุรี จังหวดักรุงเทพฯ และจงัหวดัสุราษฎร์ธานีโดยจุดเด่นของ
บริษทัท่ีท าให้สามารถแข่งขนัในตลาดได ้คือการให้ความส าคญัโดยน ามาตรฐานคุณภาพงานบริการท่ีโดด
เด่น จากการรับรองมาตรฐานการบริหารความปลอดภยับนท้องถนน (ISO 39001) ควบคู่ไปกับการให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชบ้ริการรถในแต่ละเส้นทางกบัทางลูกคา้ 
 
2.3 นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภัณฑ์ทีส่ าคัญ 

1. กลยุทธ์การแข่งขัน 
1.1 กลยุทธ์ด้านบริการ (Service) 

 ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดท้  าการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการบริการอยา่งต่อเน่ือง โดย
บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยทางถนน (BS ISO39001 : 2012 Road traffic safety 
management system) ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 และยึดหลกัความพึงพอใจของ
ลูกคา้เป็นส าคญั และยึดมัน่กบันโยบายในการให้บริการ 3 ประการ คือ หลกัความปลอดภยั (Safety) หลกั
ความน่าเช่ือถือ (Reliability) และหลกัความสะดวกสบาย (Comfort) ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการบริการ 
ดงัน้ี  

มาตรฐานรถบัส  
 รถบสัรุ่นใหม่ของบริษทัฯ ทุกคนัจะประกอบจากแชสซีและเคร่ืองยนต์ใหม่ (Bus body & Chassis) 
จากบริษทัรถชั้นน า อาทิ ฮีโน่ สแกนเนีย และ เมอร์เซเดส-เบนซ์ อีกทั้งตวัถงัมีลกัษณะการใช้งานมีการ
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ออกแบบโดยค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกสบายของผูโ้ดยสารเป็นหลกั โดยรถของบริษทัฯ ทุก
คนัจะติดตั้งระบบปรับอากาศท่ีเป็นอุปกรณ์ใหม่ทุกช้ินเพื่อสุขลกัษณะท่ีดีของผูโ้ดยสารทุกคนเพื่ออ านวย
ความสะดวกสบาย อาทิเช่น ทีวี เคร่ืองเสียงเพื่อสร้างความบนัเทิงในการโดยสารตลอดจนอุปกรณ์เพื่อความ
ปลอดภยั เช่น ชุดปฐมพยาบาล ถงัดบัเพลิง เป็นตน้ นอกจากน้ี การประกอบรถบสัของบริษทัฯ จะออกแบบ
เพื่อใชรั้บ-ส่งพนกังานมีขนาดตวัรถบสั ขนาดของเคร่ืองยนตท่ี์มีความเหมาะสมตามหลกัวศิวกรรม จึงส่งผล
ให้รถบสัท่ีบริษทัเลือกใช้มีความปลอดภยัมากข้ึนและมีความเหมาะสมต่อการใช้งานรับ-ส่งพนักงาน
มากกวา่รถบสัทัว่ไปท่ีออกแบบมาเพื่อใชง้านในหลากหลายวตัถุประสงค ์ 

มาตรฐานพนักงานขับรถ 
พนกังานขบัรถทุกคนจะผา่นการคดัเลือกอย่างเขม้งวดจากการสัมภาษณ์ ตรวจสอบประวติั ทดสอบ

ความสามารถในการขบัและตรวจสภาพทางดา้นร่างกายโดยทีมงานของบริษทัฯ และเม่ือไดเ้ขา้มาท างาน
ร่วมกบับริษทัฯ แลว้ ตอ้งไดรั้บการพฒันาฝึกอบรมความรู้ ความสามารถ การรักษาดูแลสภาพรถ การขบัข่ี
อยา่งปลอดภยั ตลอดจนการวดัผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งการสร้างจิตส านึกในการใหบ้ริการเพื่อ
เพิ่มคุณภาพการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

มาตรฐานการควบคุมการเดินรถ  
 บริษัทฯ ได้ลงทุนติดตั้ งระบบติดตามรถ (GPS Tracking System) แบบ Real time ส าหรับรถท่ี
ให้บริการ ทุกคนัเพื่อควบคุมการติดตามการให้บริการตลอดช่วงปฏิบติังานโดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะ
ท าการตรวจสอบสถานะ สอดส่องพฤติกรรมและสนบัสนุนการท างานของนกัขบัตลอดเวลาจากกลอ้งวงจร
ปิดภายในรถทุกคนัของบริษทัฯ เพื่อตรวจสอบยอ้นกลับแบบ Log sheet ไดต้ามขอ้ก าหนดของบริษทัท่ีรถ
ทุกคนัตอ้งพร้อมให้บริการก่อนเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 นาทีและควบคุมความเร็วรถไม่เกิน 90 กม./ชม. เม่ือนกั
ขบัให้บริการรับ-ส่ง บุคลากรเรียบร้อยแลว้ทางเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะท าการสรุปรายงานจากขอ้มูลการ
รับ-ส่งประจ าวนั (Daily report) และรายงานประจ าเดือน (Monthly report) ใหก้บัลูกคา้สอบทาน 

มาตรฐานการซ่อมบ ารุง  
 ดา้นการดูแลรักษาเคร่ืองยนตแ์ละมาตรฐานต่างๆ ของอะไหล่ทุกช้ินส่วนเป็นส่ิงส าคญั บริษทัฯ จดัให้
มีคลงัอะไหล่ท่ีสามารถเบิกใชไ้ดท้นัทีมากกวา่ 300 รายการ โดยบริษทัฯ จดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานฝ่าย
ซ่อมบ ารุงให้มีความรู้ ความสามารถด้านการซ่อมบ ารุงและช้ินส่วนอะไหล่ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ท าให้
พนกังานช่างทุกคนมีความช านาญ ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และซ่อมบ ารุงช้ินส่วนต่างๆ 
เป็นอย่างดี โดยมีแผนการเปล่ียนอะไหล่ทนัทีเม่ือครบอายุการใช้งานโดยไม่ตอ้งรอให้เกิดความเสียหาย
เพื่อให้การด าเนินงานไม่ติดขดัและสมรรถภาพของรถทุนคนัพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมีรถ
ซ่อมบ ารุงเคล่ือนท่ี (Mobile Unit) ท่ีสามารถส่งไปแกปั้ญหานอกสถานท่ี โดยลกัษณะการดูแลและซ่อมบ ารุง
รถของบริษทัสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
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1. การดูแลประจ าวนัเป็นการดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของรถบสั อาทิ การท าความ
สะอาดเบาะท่ีนั่ง และ ฉีดพ่นน ้ ายาฆ่าเช้ือโรค เป็นตน้ เจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการและนักขบั
ร่วมกนัรับผดิชอบ  

2. การซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) เจา้หน้าท่ีฝ่ายซ่อมบ ารุงจะปฏิบติั
ตามตามตารางการตรวจซ่อมรายสัปดาห์เพื่อท าการเปล่ียนอะไหล่หรือซ่อมแซมในส่วนท่ีสึก
หรอ หากพบกรณีปัญหาใหญ่ อาทิ ช่วงล่างรถและเคร่ืองยนต์ จะด าเนินการน าส่งศูนยซ่์อม
ทนัที และตอ้งแจง้ใหฝ่้ายปฏิบติัการและลูกคา้ทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 

1.2 กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
 บริษทัฯ เลือกใช้กลยุทธ์ราคาเหมาะสมยุติธรรม ควบคู่กบัการให้บริหารท่ีมีคุณภาพสูง (Premium 
Strategy) เน่ืองจากรถของบริษทัฯ เป็นรถใหม่ทุกคนัมีการออกแบบใหต้รงกบัความตอ้งการใชง้านมากท่ีสุด  
นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัให้ความส าคญัในการสรรหานกัขบั ระบบติดตามรถและการบริหารจดัการการเดินรถ
ท่ีมีประสิทธิภาพ (Fleet Management System) เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผูโ้ดยสารถึงความปลอดภยัและ
ความสะดวกสบายสอดคลอ้งกบัหลกัการก าหนดราคาบริการท่ีจะตอ้งค านึงถึงความสามารถในการแข่งขนั
ได ้อายุการให้บริการและความคุม้ค่ากบัท่ีบริษทัฯ จะลงทุนประกอบรถใหม่ โดยมีระยะเวลาประมาณ 1 - 5 
ปี ท าใหบ้ริษทัฯ มีการก าหนดค่าบริการ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  

1. การก าหนดค่าบริการแบบคงท่ี (Fixed - Rate Contract) คือการก าหนดตามระยะทางจากการคิด
ค่าบริการต่อเท่ียวท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยมีทั้งรูปแบบการก าหนดค่าบริการคงท่ีตามระยะทางท่ี
ไม่เปล่ียนแปลงตามราคาน ้ ามนั และค่าบริการคงท่ีตามระยะทางท่ีระบุให้มีการเจรจาต่อรอง
ราคาได ้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของราคาน ้ามนั 

2. การก าหนดค่าบริการผนัแปรตามการเปล่ียนแปลงของราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิง (Floating - Rate 
Contract) มี 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
2.1   การก าหนดค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทางท่ีผนัแปรตามอตัราค่าน ้ ามนัชดเชย โดย
ค่าบริการจะผนัแปรไปตามอตัราค่าน ้ ามนัชดเชย ซ่ึงค านวณไดจ้ากปริมาณน ้ ามนัท่ีใชใ้นแต่ละ
เส้นทางและส่วนต่างของราคาน ้ ามนัเฉล่ียในปัจจุบนัและราคาน ้ ามนัท่ีระบุไวต้ามสัญญา ดว้ย
การก าหนดค่าบริการในรูปแบบน้ี หากราคาน ้ ามนัเพิ่มข้ึนมากกวา่ราคาน ้ ามนัท่ีระบุในสัญญา 
บริษทัจะไดรั้บค่าชดเชยของส่วนต่างราคาน ้ามนัจากลูกคา้ ขณะท่ีในกรณีท่ีราคาน ้ามนัลดลงต ่า
กวา่ราคาน ้ามนัท่ีระบุในสัญญา บริษทัฯ จะใหส่้วนลดแก่ลูกคา้ตามสูตรการค านวณ 
2.2   การก าหนดค่าบริการแบบผนัแปรตามราคาน ้ ามนัและระยะทางท่ีใช้บริการ (Minimum 
Guarantee) ซ่ึงค่าบริการขั้นต ่าท่ีบริษทัเรียกเก็บประกอบด้วย ค่ารถและค่านักขบัและบวก
ค่าบริการเพิ่มตามระยะทางท่ีให้บริการและราคาน ้ ามนัท่ีเกิดข้ึนจริง การก าหนดค่าบริการใน
รูปแบบน้ี ท าให้บริษทัฯ มีรายไดข้ั้นต ่าท่ีแน่นอนส าหรับการจ่ายค่างวดรถ และการจ่ายค่าจา้ง
ใหแ้ก่นกัขบั อีกทั้งบริษทัฯจะมีรายไดเ้พิ่มข้ึนตามระยะทางท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
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1.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาด ซ่ึงการรับงานของบริษทัฯ จะมาจาก 2 ช่องทาง คือ (1) 

การติดต่อจากลูกคา้มายงับริษทัฯ โดยตรง ซ่ึงส่วนใหญ่ไดรั้บการแนะน าจากลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการ และ (2) 
การเขา้ร่วมประกวดราคา/การประมูลราคา (Price Action) โดยท่ีผา่นมาการรับงานส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จะ
มาจากการติดต่อเขา้มาของเจา้ของกิจการโดยตรงและการแนะน าจากลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการมากกวา่ คิดเป็น
ร้อยละ 60 เน่ืองจากการประมูลการเขา้ร่วมประกวดราคาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นท่ีการแข่งขนัด้านราคา ซ่ึง
บริษทัฯ ไม่มีนโยบายในการแข่งขนัดา้นราคาเพื่อให้ไดง้าน แต่จะเนน้เร่ืองของการพฒันาปรับปรุงคุณภาพ
บริการใหคุ้ม้ค่ากบัค่าบริการท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายใหก้บับริษทัมากกวา่ จากผลการใหบ้ริการและกระบวนการเดิน
รถรับ-ส่งพนกังานท่ีผา่นมาเป็นเคร่ืองยืนยนัถึงคุณภาพการใหบ้ริการของบริษทัฯ เป็นท่ียอมรับจากลูกคา้ทุก
รายและความสัมพนัธ์อนัดีตลอดมา จึงท าใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความไวว้างใจใหป้ฏิบติังานตลอดมา 
 การประชาสัมพนัธ์ (Promotion) 

การส่งเสริมการขาย บริษทัฯ อาศยัการสร้างความเช่ือถือในคุณภาพของการบริการ ความปลอดภยั
และความคุม้ค่า โดยบริษทัฯ มีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์และโฆษณาต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์
บริษทัฯ ตลาดหลกัทรัพย ์หนงัสือพิมพ ์เวบ็ไซตอ์อนไลน์และวทิย ุเป็นตน้ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ 
รวมถึงสร้างการรับรู้ (Brand Recognition) และจดจ า (Brand Awareness) ต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

 
1.4 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ ผูป้ระกอบการในภาคการผลิตท่ีมีท่ีตั้ งโรงงานอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม หรือนอกนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ีภาคตะวนัออกครอบคลุมพื้นท่ี 7 จงัหวดัไดแ้ก่จงัหวดั
ชลบุรี จงัหวดัระยอง จงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัสระบุรี จงัหวดัสุราษฎร์ธานีและจงัหวดั
กรุงเทพฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีจ านวนลูกคา้ทั้งส้ิน 35 ราย แบ่งเป็นลูกคา้ในพื้นท่ีนิคม
อุตสาหกรรมในจังหวดัชลบุรีจ านวน 9 ราย นิคมอุตสาหกรรมในจงัหวดัระยองจ านวน 20 ราย นิคม
อุตสาหกรรมในจงัหวดัฉะเชิงเทราจ านวน 1 ราย กรุงเทพมหานคร 2 ราย ปราจีนบุรี 1 ราย สระบุรี 1 รายและ
สุราษฎร์ธานี 1 ราย พื้นท่ีการใหบ้ริการรับส่งบุคลากรในปัจจุบนัครอบคลุมพื้นท่ี แสดงภาพดงัน้ี 
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แผนภาพแสดงทีต่ั้งส านักงาน จุดจอดรถของบริษัทฯ และทีต่ั้งของลูกค้า 

 
 

คือ ท่ีตั้งบริษทัฯ ส านกังาน จุดจอดรถ และสถานท่ีซ่อมบ ารุง 
  คือ โรงงานหรือท่ีตั้งของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 
บริษทัฯ มีการจ าแนกกลุ่มลูกคา้จากการแบ่งเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจต่างๆ จากขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 โดยประเภทของธุรกิจท่ีใช้บริการขนส่งของบริษทัสูงสุด 3 อนัดับแรก ได้แก่ กลุ่มช้ิน
ส่วนประกอบรถยนต ์กลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และกลุ่มผลิตยางรถยนต ์ดงัน้ี 
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ตารางแสดงสัดส่วนรายได้ค่าบริการของบริษัทฯ ตามประเภทของธุรกจิ ดังนี้ 

กลุ่มอุตสาหกรรมของลกูค้าทีใ่ช้บริการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ช้ินส่วนประกอบรถยนต ์ 63.46 21.10 90.65 26.09 129.73 30.75 
ผลิตยางรถยนต ์ 44.21 14.70 46.51 13.38 45.41 10.76 
น ้ามนัเช้ือเพลิงและปิโตรเคมี 28.67 9.53 29.37 8.45 42.94 10.18 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 63.34 21.06 68.66 19.76 72.71 17.23 
สินคา้อุปโภค 24.57 8.17 27.51 7.92 28.70 6.80 
เหล็ก 31.31 10.41 33.21 9.56 32.82 7.78 
อ่ืนๆ 45.22 15.03 51.59 14.84 69.57 16.50 
รวมรายได้จากการให้บริการ 300.78 100.00 347.50 100.00 421.88 100.00 

ท่ีมา : ขอ้มูลจากบริษทัฯ 

 
จากตารางขา้งตน้แสดงรายไดจ้ากการให้บริการของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 จะเห็นวา่บริษทั

ฯ ไดมี้การแบ่งลูกคา้ตามประเภทของอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงบริษทัจะพยายามรักษาสัดส่วนรายไดจ้ากลูกคา้
ไม่ใหก้ระจุกตวัอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง จนก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อรายไดจ้ากการพึ่งพิง
กลุ่มอุตสาหกรรมใดๆ มากเกินไป โดยจะพยายามรักษาสัดส่วนรายไดแ้ละเพิ่มรายไดจ้ากลูกคา้กลุ่มใหม่ๆ ปี
ละ 3 - 5 สัญญา  
 
2.4 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1. การจัดหารถโดยสาร 
บริษทัฯ มีรูปแบบการจดัหารถโดยสาร 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
ก. รถท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของ  
บริษทัฯ จะลงทุนรถโดยสารให้บริการก็ต่อเม่ือมีความชดัเจนว่าจะไดรั้บการสั่งจา้งจากลูกคา้แลว้

เท่านั้นและไม่มีนโยบายการลงทุนรถโดยสารให้บริหารส าหรับรองรับงานจากลูกค้า โดยรถจะต้องมี
ลกัษณะเป็นไปตามท่ีไดต้กลงไวก้บัลูกคา้ อาทิ เบาะท่ีนัง่และม่าน เป็นตน้ ซ่ึงในอดีตบริษทัจดัหารถโดยสาร
ผา่นการซ้ือแชสซีและอะไหล่ใชแ้ลว้มาประกอบเป็นแชสซีและเคร่ืองยนต ์(Bus Body & Chassis) ท่ีสมบูรณ์
ก่อนน าไปวา่จา้งผูป้ระกอบตวัถงั จากนั้นด าเนินหาส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องโดยสารตามท่ีลูกคา้
ตอ้งการ แต่ปัจจุบนัการจดัหารถโดยสารของบริษทัฯ จะอยู่ในรูปของการลงทุนซ้ือแชสซีและเคร่ืองยนต์ 
(Bus Body & Chassis) ใหม่จากผูผ้ลิตชั้นน า ซ่ึงว่าจ้างผูป้ระกอบตวัถังจะท าการประกอบตวัถังและส่ิง
อ านวยความสะดวกภายในห้องโดยสารตามท่ีลูกคา้ โดยแหล่งเงินทุนส าหรับการซ้ือรถใหม่มาจากการ
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สนับสนุนวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินและเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจดัท า
ประกนัภยัใหก้บัรถทุกคนัเพื่อเป็นการป้องกนัและจ ากดัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัรถของบริษทั ดงัน้ี 

แผนภาพการจัดหารถโดยสาร 

ข. รถร่วมบริการ 
การจดัการบริการรถโดยสารให้แก่ลูกคา้โดยใช้รถร่วม บริษทัฯ จะเลือกใชบ้ริการรถร่วมท่ีเป็นรถตู้

เกือบทั้งหมด เม่ือบริษทัฯ น าเสนอรูปแบบและประเภทรถให้แก่ลูกคา้และตกลงในสัญญาบริการเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ หากมีความจ าเป็นตอ้งใช้รถตู ้ทางบริษทัฯ จะเลือกรถตูร่้วมบริการเขา้มาเดินรถในสายนั้น 
โดยบริษัทฯ จะท าสัญญาว่าจ้างรถตู้ร่วมบริการเป็นรายคัน โดยทุกสัญญาจะมีอายุส้ินสุดทุกวนัท่ี 31 
ธันวาคมของทุกปี ถึงแม้สัญญาบริการระหว่างบริษทัฯ กับลูกค้าจะยงัไม่หมดอายุ เพื่อท่ีจะให้บริษทัฯ 
ประเมินผลงานของรถร่วมบริการทุกคนั ก่อนเร่ิมท าการต่อสัญญาวา่จา้งรถร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
บริษทัฯ มีผูร่้วมบริการทั้งส้ินจ านวน 71 ราย แบ่งเป็นรถตูร่้วมบริการจ านวน 80 คนั และรถบสัร่วมบริการ
จ านวน 10 คนั (ณ ขณะใดขณะหน่ึงปริมาณรถร่วมบริการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ
ใช้งาน) ทั้งน้ีในกรณีท่ีรถร่วมบริการก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการ อาทิ รับส่งพนกังานไม่ตรง
ตามเวลาท่ีก าหนด อนัเป็นเหตุให้พนกังานของลูกคา้ตกรถหรือตอ้งเดินทางไปเอง รวมถึงกรณีเกิดอุบติัเหตุ
ทางบริษทัฯ จะไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบกบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทางรถร่วมบริการจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด 

ปัจจุบนับริษทัฯ ไม่มีนโยบายในการน ารถบสัร่วมบริการรายใหม่ๆ เขา้มาวิ่งร่วมกบับริษทัฯ ส่วน
ใหญ่ผูใ้ห้บริการรายเดิมท่ีมีการร่วมงานมาตั้งแต่ช่วงบริษทัฯ ก่อตั้งและมีการให้บริการผา่นการประเมินจาก
ทางบริษทัฯ และทางลูกคา้ในระดบัท่ีดีมาตลอด 
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บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการใชผู้ร่้วมบริการท่ีจะให้บริการจะตอ้งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดรั้บ
อนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกในการเป็นผูป้ระกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจ าทางเท่านั้น 

2. นักขับ (Driver) 
บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัในการคดัเลือกนกัขบัเป็นอยา่งยิง่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีนกั

ขบัซ่ึงเป็นพนกังานประจ าทั้งหมดจ านวน 271 คน โดยนกัขบัทุกคนตอ้งมีใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถประเภทท่ี 
2, 3 หรือ 4  ท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมขนส่งทางบกจึงจะสามารถขบัรถโดยสารท่ีขนส่งผูโ้ดยสารเกินกวา่ 20 
คนได ้ซ่ึงบริษทัฯ มีขั้นตอนและกระบวนการสรรหานกัขบั โดยเร่ิมตั้งแต่ฝ่ายบุคคลและธุรการประกาศรับ
สมคัรด้วยการติดป้ายตามท่ีต่างๆ และมีโครงการจดัหานักขบัช่ือ “นักขบั” แนะน า “นักขบั” (Driver get 
Driver) ดว้ย ซ่ึงจะใหค้  าแนะน าแก่นกัขบัท่ีแนะน าเพื่อนมาใหส้มคัรงานและไดบ้รรจุเป็นพนกังานกบับริษทั
ฯ เม่ือได้ใบสมคัรจากนักขบัแล้วจะท าการตรวจสอบคุณสมบติันักขบัเบ้ืองตน้จากใบสมคัรและท าการ
ทดสอบความสามารถในการควบคุมรถและตรวจสุขภาพร่างกายวา่มีความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือไม่ 
หลงัจากนั้นฝ่ายบุคคลจะเป็นผูพ้ิจารณาว่าผูส้มคัรดงักล่าวสามารถปฏิบติังานเป็นนักขบักบับริษทัฯ ได้
หรือไม ่

เม่ือบริษทัฯ รับผูส้มคัรดงักล่าวเป็นนักขบัของบริษทัฯ ฝ่ายบุคคลและธุรการจะท าการตรวจสอบ
ประวติัอาชญากรรมโดยประสานงานกบัหน่วยราชการ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีตอ้งใชเ้วลานานในการตรวจสอบ ท า
ให้บริษทัอาจต้องบรรจุผูส้มคัรท่ีผ่านการทดสอบเป็นนักขบัของบริษทัก่อนท่ีจะทราบผลประวติั หาก
ผูส้มคัรรายใดเคยมีประวติัอาชญากรรมกบักรมต ารวจ เม่ือทางบริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลประวติัจะท าการเรียกนกั
ขบัรายดังกล่าวมาพูดคุยเพื่อลงช่ือรับทราบประวติั และทางบริษทัฯ จะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมนักขบัราย
ดงักล่าวเป็นพิเศษ ภายหลงัการข้ึนทะเบียนผูส้มคัรใหเ้ป็นนกัขบัของบริษทัฯ แลว้ จะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม
ทกัษะการขบัข่ีและการใหบ้ริการก่อนจะเร่ิมปฏิบติังานต่อไป ดงัน้ี 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการสรรหานักขับ 
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3. น า้มันเช้ือเพลงิ 
รถโดยสารของบริษทัฯ ทุกคนัใช้น ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิง ทั้งน้ีบริษทัฯ ยงัไม่มีนโยบายในการดดั 

แปลงเคร่ืองยนต์เพื่อเปล่ียนประเภทเช้ือเพลิงท่ีใช้ ซ่ึงบริษทัฯ ได้จดัท าบตัรวงเงินเติมน ้ ามนักับบริษทั
จ าหน่ายน ้ ามนัท่ีมีช่ือเสียงหลายแห่ง เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้มีการลกัลอบกระท าการทุจริต โดยบริษทั
จ าหน่ายน ้ามนัจะรวบรวมและส่งยอดเรียกเก็บทุกส้ินเดือน 

ในขั้นตอนของการเติมน ้ ามนัเช้ือเพลิง ฝ่ายปฏิบติัการจะเป็นผูก้  าหนดต าแหน่งสถานีบริการน ้ ามนัท่ี
เหมาะสมกบัเส้นทางการเดินรถให้แก่รถแต่ละคนั โดยในการเติมน ้ามนัแต่ละคร้ังนกัขบัจะตอ้งเติมน ้ามนัให้
เต็มถังเสมอและเม่ือถึงสถานีบริการน ้ ามันทางนักขับจะต้องแจ้งเลขไมล์ให้แก่สถานีซ่ึงถือข้อมูล
ประกอบการออกใบเสร็จ หลงัจากนั้นนักขบัจะตอ้งน าใบเสร็จค่าน ้ ามนัท่ีเติมมาส่งให้แก่เจา้หน้าท่ีฝ่าย
ปฏิบติัการภายในเชา้วนัถดัไปน าใบเสร็จค่าเติมน ้ ามนัส่งให้กบัเจา้หน้ีท่ีฝ่ายปฏิบติัการ จากนั้นเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ปฏิบติัการจะน าขอ้มูลเลขไมล์และปริมาณน ้ ามนัท าการบนัทึกในระบบ Back office ของบริษทัฯ เพื่อใช้
ส าหรับให้ทางฝ่ายบริหารทราบถึงอตัราส่วนการใช้น ้ ามนัของรถแต่ละคนั (Rate of Consumption) หาก
ขอ้มูลอตัราการใชน้ ้ ามนัของรถคนัใดมีความผิดปกติ ทางเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการท าการตรวจสอบร่วมกบั
ระบบ GPS Tracking เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเดินรถของรถคนัดงักล่าวว่ามีการขบัออกนอกจุดเพื่อถ่าย
หรือขายน ้ ามนัหรือไม่ ด้วยระบบดงักล่าวจะช่วยท าให้บริษทัฯ ทราบหากเกิดการทุจริตของนักขบัและ
สามารถควบคุมความเสียหายไดท้นัท่วงที ดงัน้ี 

แผนภาพแสดงข้ันตอนและการควบคุมการเติมน า้มันของนักขับ 

 
 
2.5 การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ได้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดล้อมโดยตระหนักดีว่าการให้บริการด้วยรถ
โดยสารขนาดใหญ่จะมีการใช้เช้ือเพลิงและการปล่อยมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึงของเสียจาก
กระบวนการซ่อมบ ารุงรถโดยสาร อาทิ น ้ ามนัเคร่ืองและอะไหล่เก่า เป็นตน้ ดงันั้นเพื่อลดผลกระทบต่อ
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ส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการ บริษทัฯ จึงไดด้ าเนินการบริหารจดัการดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ดงัน้ี 

1. การลดมลภาวะทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาผลาญของเคร่ืองยนต์รถโดยสารดว้ยการเลือกใช้
เคร่ืองยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อประสิทธิภาพในการเผาไหมท่ี้ดีท่ีสุดและมีการบ ารุงรักษาตาม
มาตรฐานท่ีผูผ้ลิตก าหนด 

2. การเลือกใช้น ้ ามันเช้ือเพลิงจากผู ้จ ัดจ าหน่ายท่ีได้มาตรฐาน เพื่อให้ระบบเคร่ืองยนต์มี
ประสิทธิภาพในการเผาไหมแ้ละการปล่อยมลภาวะใหน้อ้ยท่ีสุด 

3. บริษทัฯ ไม่มีการดดัแปลงหรือกระท าการใดๆ ของเคร่ืองยนตท่ี์ไม่ไดต้ามหลกัวิศวกรรมยาน
ยนตอ์นัจะส่งผลต่อการเผาไหมข้องเคร่ืองยนตจ์นก่อใหเ้กิดมลภาวะทางอากาศ  

4. การก าจดัของเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากการซ่อมบ ารุงรถโดยสารและส่วนกระบวนการซ่อมบ ารุง
รถยนต ์ปัจจุบนัไดจ้ดัการให้มีการจดัเก็บโดยผูเ้ช่ียวชาญ อาทิ น ้ ามนัเคร่ืองท่ีมีการเปล่ียนถ่าย
จะท าการจดัส่งให้ผูรั้บซ้ือท่ีมีใบอนุญาตการน าน ้ ามนัเคร่ืองเก่าไปก าจดัอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 

 
2.6 งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีรายไดค้่าบริการท่ียงัไม่ไดรั้บรู้จ านวนมูลค่าคงเหลือ 1,032.56 
ลา้นบาท จากลูกคา้ท่ีใหบ้ริการทั้งหมด 35 ราย 
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3.      ปัจจัยความเส่ียง  
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ

มีประสิทธิภาพ โดยการก าหนดโครงสร้างและนโยบายการบริหารจดัการความเส่ียงเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เพื่อวตัถุประสงคห์ลกัในการป้องกนัและบริหารความเส่ียง รวมถึงการก าหนดแนวปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ดงันั้น คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท าการติดตามแผนงานบริหารความเส่ียงในระดบัองค์กร 
เพื่อให้มีการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้
ตามนโยบายบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดของการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญั
ดงัน้ี 
3.1 ความเส่ียงด้านการด าเนินธุรกจิ 
ความเส่ียงจากการทีก่ลุ่มลูกค้าจ านวนน้อยรายและอยู่ในวงจ ากดั 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจให้บริการเดินรถโดยสารแก่โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมและพื้นท่ีใกลเ้คียง
เป็นหลกั โดยมีรายไดจ้ากการให้บริการเดินรถระหวา่ง ปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากบั 300.78 ลา้นบาท 347.50 
ลา้นบาท และ 421.88 ลา้นบาทมีแนวโนม้ขยายการเติบโตเพิ่มข้ึนทุกปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีจ านวนลูกคา้ 35 ราย ซ่ึงลกัษณะการใหบ้ริการเดินรถจะด าเนินการ
ในรูปแบบของสัญญาให้บริการเดินรถท่ีข้ึนอยู่กบัราคา ขอ้ตกลง ความตอ้งการและนโยบายภายในของ
ลูกคา้แต่ละราย ส่วนระยะเวลาของสัญญาบริการมีตั้งแต่ 1-5 ปี ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีลูกคา้
รายใหญ่จ านวน 6 ราย รายไดค้่าบริการรวม 168.50 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 39.94 ท าใหบ้ริษทัอาจไดรั้บ
ความเส่ียงจากการมีลูกคา้มีจ านวนนอ้ยรายและอยูใ่นวงท่ีจ ากดั 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว ดงัน้ีจึงมีการก าหนดแผนงานท่ีชดัเจนในการรักษาลูกคา้ราย
เดิมและหาลูกคา้รายใหม่เขา้มาทดแทนเพื่อเพิ่มจ านวนลูกคา้ในมือและลดการพึ่งพิงรายได้จากลูกคา้ราย
ใหญ่บางราย ทั้งน้ีบริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าโอกาสท่ีจะสูญเสียลูกคา้ปัจจุบนัมีน้อย เน่ืองจากบริษทัฯ ให้บริการ
ลูกคา้ส่วนใหญ่และลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนาน  

ส าหรับการขยายฐานลูกค้า บริษทัฯ ได้มีการจดัหาลูกคา้รายใหม่อย่างสม ่าเสมอโดยมีการก าหนด
ราคาและระยะเวลาสัญญาบริการท่ีเป็นไปตามความเหมาะสมของลูกคา้แต่ละราย ท าให้มัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ 
จะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอนาคต ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบจากความเส่ียงดังกล่าวได้ 
นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการกระจายความเส่ียงโดยการจัดหาลูกค้าในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry 
Diversification) เพื่อลดความเส่ียงท่ีลูกคา้รายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนัจะไม่ต่อสัญญาเน่ืองจากผลของ
สภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ ซ่ึงอาจน าไปสู่ความเส่ียงในความไม่ต่อเน่ืองของรายไดใ้นภาวะเศรษฐกิจ
ตกต ่า 
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ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงราคาน า้มันเช้ือเพลงิของตลาดโลก 
น ้ ามนัเช้ือเพลิงจดัเป็นตน้ทุนหลกัท่ีส าคญัในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯ ใช้

น ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงในการให้บริการเดินรถ ดงันั้นความผนัผวนในราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงมีผลกระทบ
โดยตรงต่อผลการด าเนินของบริษทัฯ ทั้งน้ี ราคาน ้ ามนัข้ึนอยูก่บัอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดโลกเป็นหลกั 
โดยมีสภาวการณ์ทางการเมืองระหวา่งประเทศและปัจจยัทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ทัว่
โลกอาจจะเป็นปัจจยัรองในการเปล่ียนแปลงของราคาน ้ามนัเช้ือเพลิง 

บริษทัฯ ไม่มีการท าสัญญาซ้ือน ้ ามนักบัผูจ้  าหน่ายน ้ ามนัล่วงหนา้ เพื่อบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการผนัผวนของราคาน ้ ามนัดีเซล ท าใหบ้ริษทัฯ ตอ้งน าปัจจยัดา้นตน้ทุนน ้ามนัมาพิจารณาในการก าหนด
ค่าบริการใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงบริษทัฯ มีรูปแบบการก าหนดอตัราค่าบริการเดินรถ 2 ประเภท ไดแ้ก่  

1. การก าหนดค่าบริการแบบคงท่ี : ก าหนดค่าบริการตามระยะทางท่ีผนัแปรตามอตัราค่าน ้ ามนั
ชดเชย ซ่ึงอตัราค่าน ้ามนัชดเชยจะค านวณจากปริมาณน ้ามนัท่ีใชใ้นแต่ละเส้นทางและส่วนต่าง
ของราคาน ้ามนัเฉล่ียและราคาน ้ามนัท่ีระบุไวต้ามสัญญา  

2. การก าหนดค่าบริการแบบผนัแปรตามราคาน ้ ามนัและระยะทางท่ีใชบ้ริการ : ก าหนดค่าบริการ
ขั้นต ่าท่ีเรียกเก็บต่อเดือนโดยบวกค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะทางและราคาน ้ามนัท่ีเกิดข้ึน  

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารตน้ทุนน ้ ามนั จึงไดใ้ชก้ลยุทธ์การกระจายความเส่ียง
ดังกล่าว โดยแบ่งสัดส่วนสัญญาให้บริการท่ีก าหนดอัตราค่าบริการแบบคงท่ีและสัญญาให้บริการท่ี
เปล่ียนแปลงตามราคาน ้ ามนัอยู่ท่ีร้อยละ 54.29 และร้อยละ 45.71 ของจ านวนสัญญาทั้งหมด ซ่ึงลกัษณะ
สัญญาท่ีแตกต่างดงักล่าว สามารถช่วยลดผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผนัผวนของราคา
น ้ ามนัดีเซลไดร้ะดบัหน่ึง ประกอบกบัสัญญาของลูกคา้ท่ีก าหนดอตัราค่าบริการแบบคงท่ี ระบุเง่ือนไขให้
บริษทัฯ สามารถเจรจากบัลูกคา้ไดห้ากราคาน ้ ามนัมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงการก าหนดค่าบริการเฉพาะค่า
รถและค่านักขบัแบบคงท่ีต่อเดือน ซ่ึงถือเป็นการสร้างรายรับท่ีแน่นอน และยงัเป็นการช่วยให้บริษัทฯ 
สามารถรักษาอตัราก าไรใหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คียงต่อเน่ือง  

บริษทัฯ เนน้ความส าคญัในการบริหารและควบคุมตน้ทุนน ้ามนัเช้ือเพลิง โดยน าระบบสารสนเทศเขา้
มาใชเ้ก็บขอ้มูลของรถแต่ละคนัเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์และปรับปรุงการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงในรถแต่ละคนัให้
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ี ระบบสารสนเทศดงักล่าวช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ได ้
อาทิ ปริมาณการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงของรถโดยสารและขอ้มูลการเดินรถในแต่ละวนั ซ่ึงฝ่ายบริหารสามารถ
น าขอ้มูลดงักล่าว มาวางแผนและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้มีการใชน้ ้ ามนัอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีโครงการอบรมพฤติกรรมการขบัข่ีท่ีถูกตอ้งแก่นกัขบัจากบริษทัฯ ผลิต
รถยนตโ์ดยสารชั้นน า ทั้งน้ี การบริหารตน้ทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงและการพฒันาบุคลากรดงักล่าว คาดวา่จะลด
ตน้ทุนน ้ามนัเช้ือเพลิงลงไดร้้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 โดยประมาณ  
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ความเส่ียงจากการขาดแคลนนักขับ 
นกัขบัเป็นหัวใจส าคญัของบริษทัฯ ในการขบัเคล่ือนบริษทัฯ ให้กา้วไปขา้งหน้า ดงันั้นบริษทัฯ จึง

ก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ท่ีเหมาะสมเพียงพอเน่ืองจากการพฒันานกัขบัใหผ้า่นมาตรฐานการ
ขบัท่ีปลอดภยัและมีความช านาญในการปฏิบติังานท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลานาน ทั้งยงัมีกฎขอ้บงัคบัดา้นร่างกาย
และความพร้อมในการปฏิบติังานท่ีรัดกุมเป็นเหตุให้อตัราการหมุนเวยีนบุคลากรดา้นนกัขบัอยูใ่นระดบัท่ีสูง 
ซ่ึงบริษทัฯ มีการเพิ่มและทดแทนจ านวนนกัขบัอยู่เสมอเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจให้บริการเดินรถ
โดยสารไม่ประจ าทาง หากบริษทัฯ ขาดแคลนนกัขบัท่ีดีและมีคุณภาพหรือภาวะขาดแคลนนกัขบัไม่เพียงพอ
กบัการใหบ้ริการอาจสร้างผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างรายไดข้องกิจการ  

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการรักษานกัขบัท่ีมีคุณภาพและปริมาณนกัขบัใหเ้พียงพอต่อการใหบ้ริการ 
โดยการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัการท างานของนกัขบัเพื่อเป็นการประกนัรายไดต่้อเดือนท่ีไดรั้บ
และให้สวสัดิการต่างๆ ท่ีเหมาะสมเสมือนพนกังานบริษทัทัว่ไป อีกทั้งการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัดเป็นรางวลัแก่นกัขบัท่ีมีความประพฤติท่ีดี อาทิ การเขา้งานตรงเวลา 
และการรับส่งในจุดรับ-ส่งพนักงานตามก าหนดในเวลานัดหมายตามมาตรฐานขบัข่ีเชิงป้องกันอย่าง
ปลอดภยั มาตรฐานการใชค้วามเร็ว และการตรวจสุขภาพผา่นหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด อาทิ การปลอด
แอลกอฮอล์และสารเสพติด เป็นตน้ นอกจากน้ีในกรณีท่ีเกิดความไม่เพียงพอของนกัขบั บริษทัฯ ก็จะมีการ
จดัหาพนกังานในหลายช่องทาง อาทิ ลงเวบ็ไซดห์างาน การติดประกาศรับสมคัร การชกัชวนจากพนกังานสู่
เพื่อนและญาติพี่น้อง เม่ือไดเ้ขา้เป็นพนกังานของบริษทัฯ แลว้ก็ตอ้งปฏิบติัตามคุณสมบติัของทางบริษทัฯ 
จากนั้นนกัขบัจะเขา้สู่ระบบการฝึกอบรมของบริษทัฯ เพื่อพฒันาทกัษะและผลกัดนันกัขบัในส่วนน้ีให้มี
คุณภาพในการปฏิบติังาน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัส ารองนกัขบัจากพนกังานฝ่ายปฏิบติั กรณีท่ีเกิดภาวการณ์ขาดแคลนนักขบั
ฉุกเฉิน โดยพนกังานดงักล่าวจะตอ้งมีใบอนุญาตในการขบัข่ีรถโดยสารไม่ประจ าทางและไดรั้บการอบรม
เช่นเดียวกบันกัขบัทุกประการ แต่จากการด าเนินงานท่ีผา่นมา บริษทัฯ ยงัไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนนกั
ขบั จึงมัน่ใจไดว้า่จะไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวค่อนขา้งนอ้ย 
 
ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกจิ 

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

บริษทัฯ สามารถสร้างจุดแข็งและความแตกต่างท่ีชดัเจนในดา้นคุณภาพทั้งการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ในการจดัท าสถิติและขอ้มูลต่างๆ เช่น ขอ้มูลการเดินรถ เพื่อปรับปรุงและพฒันา
คุณภาพการบริการใหดี้ยิ่งข้ึน ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัมีการจดัอบรมนกัขบัเพื่อพฒันาคุณภาพการขบัข่ี ท าใหบ้ริษทั
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สามารถดึงดูดกลุ่มลูกคา้ท่ีค  านึงถึงปัจจยัด้านคุณภาพและความปลอดภยัของบุคลากร ซ่ึงน าไปสู่ความ
เช่ือมัน่ในการใหบ้ริการ (Brand Loyalty) และเกิดการโฆษณาแบบปากต่อปาก (Word of mouth) 

อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว เพื่อเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
แข่งขนัทางธุรกิจ บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดแผนป้องกนัความเส่ียงโดยใชน้โยบายการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัท่ีสูงข้ึน อาทิ การให้บริการรถโดยสารท่ีหลากหลาย (Product  Variety) รูปแบบการให้บริการท่ี
เหมาะสมกับงบประมาณและความต้องการของลูกค้า (Product Design) และการให้ค  าปรึกษาต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของลูกคา้ด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวท่ีเหมาะสม (Optimising Cost per man) เพื่อให้ลูกคา้
สามารถใชบ้ริการดว้ยตน้ทุนท่ีสมเหตุสมผลโดยคงไวซ่ึ้งคุณภาพดา้นความปลอดภยั ความสะดวกสบายและ
ความน่าเช่ือถือ ซ่ึงเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากการแข่งขนัของคู่แข่งอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้จ าหน่ายยานพาหนะรายใหญ่น้อยราย 

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

ท่ีผา่นมาส่วนใหญ่เป็นยานพาหนะท่ีให้บริการของบริษทัฯ จะมีการสั่งซ้ือจากผูจ้  าหน่ายไม่ก่ีรายใน
ทุกปี หากผูจ้  าหน่ายงดจ าหน่ายหรืองดให้บริการกบับริษทัฯ ทั้งน้ีบริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบโดยตรงจาก
การจดัการรถโดยสารมาวิ่งไม่ทนัตามสัญญา ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ มีการหาผูจ้  าหน่ายรายอ่ืนเพิ่มข้ึนแล้ว 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่จะไดรั้บความเส่ียงประเด็นน้ีลดลง 
 
3.2 ความเส่ียงด้านการบริหารการจัดการ 

ความเส่ียงด้านการบริการการจัดการโดยการพึง่พงิผู้บริหารหลกั 

บริษทัฯ มีการก่อตั้งในปี 2548 ผูบ้ริหารหลกัคือ นายปิยะ เตชากูล ซ่ึงมีประสบการณ์และช่ือเสียงใน
วงการธุรกิจการให้บริการขนส่งมานาน จนไดส้ร้างความน่าเช่ือถือ ความเช่ือมัน่และความสัมพนัธ์อนัดีกบั
ทางลูกคา้ของบริษทัฯ มาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารหลกัจึงอาจส่งผลกระทบกบัความเส่ียง
ในการด าเนินธุรกิจได ้
 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยก าหนดแนวทางในการลดความเส่ียงดว้ยการระบุ
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและอ านาจอนุมติัในแต่ละต าแหน่งและส่วนงานอย่างชดัเจน โดยมี
การกระจายอ านาจในการบริหารและการจดัการอย่างเป็นระบบผ่านผงัอ านาจอนุมติัท่ีไดก้  าหนดไว ้สร้าง
กรอบแนวทางในการสร้างบุคลากรของบริษทัฯ ข้ึนมาทดแทนดว้ยการส่งอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่างๆ ให้ผูมี้
ความรู้และความสามารถและพิจารณาผลตอบแทนอยา่งเหมาะสม เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีและ
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ลดการพึ่ งพิงพนักงานรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ ทั้ งน้ี บริษัทฯ มีนโยบายสรรหาบุคลากรท่ีความรู้
ความสามารถเขา้มาร่วมงานกบับริษทัฯ ให้สอดคล้องกบัแผนธุรกิจอีกด้วย ดงันั้น บริษทัฯ มัน่ใจว่าจะ
สามารถลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหารหลกัและสร้างบริษทัฯ อยา่งย ัง่ยืนโดยลดการพึ่งพิงกรรมการ
และผูบ้ริหารหลกัได ้
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1 ยานพาหนะส าหรับให้บริการ  
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรทีใ่ช้ในการประกอบการด าเนินธุรกจิ ดังนี ้

ประเภท มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพนั 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง - สุทธิ 404.81 552.81 601.36 ไม่มี 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 9.22 9.35 8.87 ไม่มี 
หมายเหตุ : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มียานพาหนะส าหรับขนส่งตามสัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตาม

บญัชี จ านวน 460 ลา้นบาท (2560 : 439 ลา้นบาท) 

 
4.2 รายละเอยีดทีด่ินและอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ ไม่มีท่ีดินและอาคารท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ โดยปัจจุบนั
บริษทัฯ มีส านักงานและสถานท่ีจอดรถจากการเช่าจากบุคคลเก่ียวโยงและบุคคลภายนอกท่ีไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทั้งน้ีสามารถสรุปรายละเอียดทรัพยสิ์นท่ีเช่าเพื่อใช้
ในการประกอบธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไดด้งัน้ี 

1. อาคารส านักงานใหญ่ และสถานทีจ่อดรถโดยสารของบริษัทและสถานทีซ่่อมบ ารุงรถโดยสาร
ของบริษัทฯ  ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ าเภอพานทอง จังหวดัชลบุรี  

บริษทัฯ เช่าพื้นท่ีอาคารและท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรีจากบริษทั กรมดิษฐ์ 
พาร์ค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัเก่ียวขอ้งกบักรรมการของบริษทัฯ ส าหรับใชเ้ป็นส านกังานใหญ่และสถานท่ีจอด
รถ ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติรับทราบการเขา้ท า
รายการระหวา่งกนัดงักล่าว และมีความเห็นวา่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ โดยการด าเนินการดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ปกติทัว่ไป รายการดงักล่าวสามารถสรุปสาระส าคญัของสัญญาดงัน้ี 

1.1 รายละเอยีดของสัญญาเช่าอาคารในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร - ส านักงานใหญ่ 

คู่สัญญา บริษทั กรมดิษฐ ์พาร์ค จ ากดั ในฐานะผูใ้หเ้ช่า และผูใ้หบ้ริการ 

ลกัษณะสัญญา สัญญาเช่าพื้นท่ีบางส่วนในอาคารส านกังานในอาคารกรมดิษฐ ์พาร์ค ชั้น 1 จ านวน 
1 หอ้ง ขนาดพื้นท่ีรวม 238 ตารางเมตร ซ่ึงตั้งอยูเ่ลขท่ี 700/199 หมู่ท่ี 1 ต. บา้นเก่า อ.
พานทอง จ. ชลบุรี  

เร่ิมสัญญา เดือนพฤษภาคม 2560 

อตัราค่าเช่า อตัราคิดเป็น ปีท่ี 1 ค่าเช่าเดือนละ 18,200 บาท ปีท่ี 2 ค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท 

 ปีท่ี 3 ค่าเช่าเดือนละ 22,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
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(สัญญาเดิมค่าเช่าเดือนละ 16,560 บาท) 

1.2 รายละเอยีดของสัญญาเช่าอาคารและสัญญาบริการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร - ส านักงาน
ใหญ่ (ช้ัน 3) 

คู่สัญญา บริษทั กรมดิษฐ ์พาร์ค จ ากดั ในฐานะผูใ้หเ้ช่าและผูใ้หบ้ริการ 

ลกัษณะสัญญา สัญญาเช่าพื้นท่ีบางส่วนในอาคารส านกังานในอาคารกรมดิษฐ ์พาร์ค พื้นท่ีชั้น 3 
จ านวน 1 หอ้ง ขนาดพื้นท่ีรวม 70 ตารางเมตร ซ่ึงตั้งอยูเ่ลขท่ี 700/199 หมู่ท่ี 1 ต. 
บา้นเก่า อ. พานทอง จ. ชลบุรี  

เร่ิมสัญญา เดือนมีนาคม 2561 

อตัราค่าเช่า อตัราค่าบริการเดือนละ 7,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

1.3 รายละเอยีดของสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร -สถานทีจ่อดรถโดยสารของ
บริษัทฯ และสถานทีซ่่อมบ ารุงรถโดยสารของบริษัทฯ 

คู่สัญญา บริษทั กรมดิษฐ ์พาร์ค จ ากดั ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

ลกัษณะสัญญา สัญญาเช่าพื้นท่ีตามสภาพโดยท่ีไม่มีการปรับถมหรือพฒันาใดๆ โดยท่ีดินมีขนาด 
1.5 ไร่ ตั้งอยูติ่ดกบัส านกังานใหญ่  

เร่ิมสัญญา เดือนกนัยายน 2560 

อตัราค่าเช่า อตัราค่าเช่าเดือนละ 33,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซ่ึงเป็นอตัราค่าเช่า
ท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด เน่ืองจากบริษทัฯ เช่าเป็นระยะเวลานานและมีขนาดพื้นท่ีเช่า
มากกวา่พื้นท่ีเช่าขา้งเคียง (สัญญาเดิมค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท) 

1.4 รายละเอยีดของสัญญาบริการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร - ส านักงานใหญ่ 

คู่สัญญา บริษทั กรมดิษฐ ์พาร์ค จ ากดั ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

ลกัษณะสัญญา ผูใ้หบ้ริการเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในอาคารพาณิชยแ์ละทรัพยสิ์นส่วนกลางของ 
“โครงการกรมดิษฐ์ พาร์ค”  

เร่ิมสัญญา เดือนพฤษภาคม 2560 

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

ปีท่ี 3 ค่าเช่าเดือนละ 16,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (สัญญาเดิมค่าเช่าเดือนละ 
12,000 บาท) 
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2. อาคารส านักงาน สถานที่จอดรถโดยสารของบริษัทฯ และสถานที่ซ่อมบ ารุงรถโดยสารของ
บริษัทฯ จังหวดัระยอง 

 บริษทัฯ เช่าพื้นท่ีอาคารและท่ีดินจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงไม่ไดมี้ความเก่ียวโยงกบัผูถื้อหุ้น กรรมการ และ
ผูบ้ริหารบริษทั โดยมีรายละเอียดสัญญาดงัน้ี 

2.1 รายละเอยีดของสัญญาเช่าพืน้ที ่- อาคารส านักงานมาบตาพุด สถานทีจ่อดรถโดยสารบริษัทและ
สถานทีซ่่อมบ ารุงรถโดยสารของบริษัทฯ 

คู่สัญญา นางแตงแกว ช่ืนภิรมย ์ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

ลกัษณะสัญญา ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สัญญาเช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 102538 เล่ม 1026 หนา้ 
38 ตั้งอยูท่ี่ ต. หว้ยโป่ง อ. เมืองระยอง จ. ระยอง มีเน้ือท่ีประมาณ 3 ไร่  

เร่ิมสัญญา เดือนเมษายน 2561 

อตัราค่าเช่า ผูเ้ช่าตกลงช าระค่าเช่าให้แก่ผูใ้หเ้ช่าเป็นรายปี เน้ือท่ีดิน 3 ไร่ และค่าเช่าน้ีไม่รวมภาษี
รายไดบุ้คคลธรรมดา  

2.2 รายละเอยีดของสัญญาเช่าที่ดิน - สถานทีจ่อดรถโดยสารบริษัทฯ และซ่อมบ ารุงยานพาหนะ อ. 
บ้านค่าย จ. ระยอง 

คู่สัญญา นางสุรางคพ์ิมล เอ่ียมสะอาด ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

ลกัษณะสัญญา สัญญาเช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 61850 เล่ม 619 หนา้ 50 ต าแหน่งท่ีดิน ระวาง 5234 IV 
4218, 4220 เลขท่ีดิน 318 หนา้ส ารวจ 9661 ตั้งอยูท่ี่ ต. หนองละลอก อ. บา้นค่าย จ.
ระยอง  

เร่ิมสัญญา เดือนมีนาคม 2559 

อตัราค่าเช่า ผูเ้ช่าตกลงช าระค่าเช่าให้แก่ผูใ้หเ้ช่าเป็นรายเดือน เน้ือท่ีดิน 3 ไร่ และผูเ้ช่ามีหนา้ท่ี
หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัรา วิธีการและเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด 

2.3 รายละเอยีดของสัญญาเช่าที่ดิน - สถานทีจ่อดรถโดยสารบริษัทฯ และซ่อมบ ารุงยานพาหนะ อ. 
บ้านค่าย จ. ระยอง 

คู่สัญญา นายชยัวฒัน์ จนัทร์ทอง ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

ลกัษณะสัญญา สัญญาท่ีดินโฉนดเลขท่ี 25696 เล่ม 257 หนา้ 96 ต าแหน่งท่ีดิน ระวาง 5234I5424 
เลขท่ีดิน 58 หนา้ส ารวจ 1790 ตั้งอยูท่ี่ ต. หนองบวั อ. บา้นค่าย จ.ระยอง  

เร่ิมสัญญา เดือนกนัยายน 2560 

อตัราค่าเช่า ผูเ้ช่าตกลงช าระค่าเช่าให้แก่ผูใ้หเ้ช่าเป็นรายปี เน้ือท่ีดิน 3 งาน และค่าเช่าน้ีไม่รวม
ภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดา 
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2.4 รายละเอยีดของสัญญาเช่าที่ดิน – สถานทีจ่อดรถโดยสารบริษัทฯ และซ่อมบ ารุงยานพาหนะ อ. 
เมือง จ. ระยอง 

คู่สัญญา นายส่วน ทรัพยท์ว ีในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

ลกัษณะสัญญา สัญญาเช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 27719 เล่ม 278 หนา้ 19 ต  าแหน่งท่ีดิน ระวาง 5234II5404 
เลขท่ีดิน 35 หนา้ส ารวจ 1439 ตั้งอยูท่ี่ ต.บา้นแลง อ. เมืองระยอง จ. ระยอง ตกลงให้
เช่าท่ีดิน 10 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา  

เร่ิมสัญญา เดือนตุลาคม 2559  

อตัราค่าเช่า ผูเ้ช่าตกลงช าระค่าเช่าให้แก่ผูใ้หเ้ช่าเป็นรายปี เน้ือท่ีดิน 10 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา 
และค่าเช่าน้ีไม่รวมภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดา 

 
3. อาคารส านักงานและสถานที่จอดรถโดยสารของบริษัทฯ  อ าเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี   

 บริษทัฯ เช่าท่ีดินจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงไม่ไดมี้ความเก่ียวโยงกบัผูถื้อหุ้น กรรมการ และผูบ้ริหารบริษทัฯ 
โดยประกอบดว้ยสัญญาเช่าพื้นท่ีหลกัและสัญญาเช่าพื้นท่ีส่วนต่อขยาย มีรายละเอียดสัญญาดงัน้ี 

3.1      รายละเอยีดของสัญญาเช่าทีด่ิน - อาคารส านักงานบางพระและสถานทีจ่อดรถโดยสารของบริษัทฯ 
อ าเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี 

คู่สัญญา นางซอต้ิว ชยัตระกลูทอง ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

ลกัษณะสัญญา สัญญาเช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 5721 ระวาง 37ต11ฎ-00 เลขท่ีดิน 375 หนา้ส ารวจ 1174 
มีเน้ือท่ีรวม 1 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา พร้อมส่ิงปลูกสร้างบนโฉนดท่ีดินดงักล่าวเป็น
หอ้งแถวไมช้ั้นเดียว จ านวน 3 หอ้ง และอาคารชั้นเดียวจ านวน 1 หอ้ง ขนาดประมาณ 
32 ตารางเมตร เลขท่ี 102/48 หมู่ 9 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
พร้อมท่ีดินโดยรอบอาคาร เน้ือท่ีประมาณ 20 ตารางวา  

เร่ิมสัญญา เดือนพฤษภาคม 2561 (สัญญาเดิมเดือนพฤษภาคม 2558) 

อตัราค่าเช่า ผูเ้ช่าตกลงช าระค่าเช่าให้แก่ผูใ้ห้เช่าเป็นรายเดือน เน้ือท่ีดิน 1 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา 
และค่าเช่าน้ีไม่รวมภาษีรายได้บุคคลธรรมดาและผูเ้ช่ามีหน้าท่ีหักภาษีท่ีจ่ายตาม
อตัรา วธีิการและเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด 
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4. สถานทีจ่อดรถโดยสารบ้านแลง อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวดัปราจีนบุรี 
 บริษทัฯ เช่าท่ีดินจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงไม่ไดมี้ความเก่ียวโยงกบัผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้ริหารบริษทัฯ 
โดยมีรายละเอียดสัญญาดงัน้ี 

4.1      รายละเอยีดของสัญญาเช่าทีด่ิน - สถานทีจ่อดรถโดยสารของบริษัทฯ และซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวดัปราจีนบุรี 

คู่สัญญา นายสุบิน ปากหวาน (ส้ินสุดสัญญาแลว้) 

ลกัษณะสัญญา สัญญาเ ช่า ท่ี ดินโฉนดเลขท่ี  25812 เ ล่ม  259 หน้า  12 ต าแหน่ง ท่ี ดิน ระวาง 
5337II0660 เลขท่ีดิน 76 หน้าส ารวจ 982 ต าบลหนองก่ี อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดั
ปราจีนบุรี ตกลงใหเ้ช่าท่ีดิน 120 ตารางวา เพื่อจอดรถบสั 10 คนั และวางตูค้อนเทน
เนอร์ 2 ตู ้เพื่อใชป้ระกอบกิจการเป็นสถานท่ีจอดรถ และซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  

อายสุัญญา เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561 

อตัราค่าเช่า ผูเ้ช่าตกลงช าระค่าเช่าให้แก่ผูใ้ห้เช่าเป็นรายเดือน เน้ือท่ีดิน 120 ตารางวาและค่าเช่า
น้ีไม่รวมภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดา 

คู่สัญญา หจก. อุดมสุขกบินทร์บุรี ในฐานะผูใ้หเ้ช่า (สัญญาใหม่) 

ลกัษณะสัญญา สัญญาเช่าท่ีดิน เลขท่ี 379/29 โฉนดเลขท่ี 60346 เลขท่ีดิน 1582 ต.หนองก่ี อ. 
กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 

อายสุัญญา เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 

อตัราค่าเช่า ผูเ้ช่าตกลงช าระค่าเช่าให้แก่ผูใ้หเ้ช่าเป็นรายเดือน เน้ือท่ีดิน 2 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา
และค่าเช่าน้ีไม่รวมภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดา  

 
5. สถานทีจ่อดรถโดยสาร (โป่งสะเกด็) อ าเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี 

 บริษทัฯ เช่าท่ีดินจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงไม่ไดมี้ความเก่ียวโยงกบัผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้ริหารบริษทัฯ 
โดยมีรายละเอียดสัญญาดงัน้ี 

5.1     รายละเอยีดของสัญญาเช่าทีด่ิน - สถานทีจ่อดรถโดยสารบริษัทฯ อ าเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี 

คู่สัญญา นางบุบผา มัน่นอ้ย  ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

ลกัษณะสัญญา สัญญาเช่าท่ีดินเลขท่ี 77/7 ม. 6 ต. ศรีษะจรเขใ้หญ่ อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 

อายสุัญญา เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561  

อตัราค่าเช่า ผูเ้ช่าตกลงช าระค่าเช่าให้แก่ผูใ้หเ้ช่าเป็นรายปี เน้ือท่ีดิน 1 งาน และค่าเช่าน้ีไม่รวม
ภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย 5%  
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6 สถานทีจ่อดรถโดยสาร (ลาดกระบัง) อ าเภอบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ 
บริษทัฯ เช่าท่ีดินจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงไม่ไดมี้ความเก่ียวโยงกบัผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้ริหารบริษทัฯ โดย
รายละเอียดสัญญาดงัน้ี 

6.1      รายละเอยีดของสัญญาเช่าทีด่ิน - สถานทีจ่อดรถโดยสารบริษัทฯ อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 

คู่สัญญา บริษทั ซีเอชวนั ปิโตรเล่ียม จ ากดั  ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

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

อายสุัญญา เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 (สัญญาเดิมเดือนเมษายน 2560) 

อตัราค่าเช่า ผูเ้ช่าตกลงช าระค่าเช่าให้แก่ผูใ้หเ้ช่าเป็นรายเดือน และค่าเช่าน้ีไม่รวมภาษีรายได้
บุคคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย 5% 

 
4.3 รายละเอยีดยานพาหนะ 

บริษทัมียานพาหนะ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2561 จ านวนทั้งส้ิน 289 คนั โดยแบ่งเป็นยานพาหนะท่ี  
บริษทัฯ ใชส้ าหรับการให้บริการจ านวน 280 คนั และยานพาหนะใชส้นบัสนุนเพื่อใชใ้นการซ่อมบ ารุงและ
ใชใ้นการปฏิบติังานสนบัสนุนการเดินรถจ านวน 9 คนั ทั้งน้ี สามารถแบ่งตามประเภทรถและภาระผกูพนัได ้
ดงัน้ี 

1. ยานพาหนะส าหรับให้บริการ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีรถโดยสารทั้งหมด 280 คนั แบ่งเป็นรถบสั 193 คนั รถมินิบสั 28 

คนั รถตูว้ไีอพี 7 คนั รถตู ้51 คนั และรถเก๋ง 1 คนั ซ่ึงสามารถแบ่งตามลกัษณะภาระผกูพนัไดด้งัน้ี 
1.1 ยานพาหนะส าหรับขนส่งทีไ่ม่มีภาระผูกพนั 
บริษทัฯ มียานพาหนะท่ีเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิจ านวน 94 คนัโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ล าดับที ่ รหัสประจ ารถ ทะเบียนรถ ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 10 ปี 

1 MB01 30-1246 โกลเดน้ ดรากอ้น ครบแลว้ 
2 B07 30-1308 ฮีโน่ ครบแลว้ 
3 B09 30-1301 ฮีโน่ 30 มี.ค. 66 
4 B10 30-1338 ฮีโน่ ครบแลว้ 
5 B11 30-1339 ฮีโน่ ครบแลว้ 
6 B12 30-1401 ฮีโน่ ครบแลว้ 
7 B14 30-1391 ฮีโน่ ครบแลว้ 
8 B15 30-1389 ฮีโน่ ครบแลว้ 
9 B16 30-1390 ฮีโน่ ครบแลว้ 
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ล าดับที ่ รหัสประจ ารถ ทะเบียนรถ ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 10 ปี 
10 B17 30-1402 ฮีโน่ ครบแลว้ 
11 B18 30-1464 ฮีโน่ ครบแลว้ 
12 B19 30-1463 ฮีโน่ ครบแลว้ 
13 B20 30-1482 ฮีโน่ ครบแลว้ 
14 B21 30-1483 ฮีโน่ ครบแลว้ 
15 B22 30-1550 ฮีโน่ ครบแลว้ 
16 B23 30-1547 ฮีโน่ ครบแลว้ 
17 B24 30-1573 ฮีโน่ ครบแลว้ 
18 B25 30-1584 ฮีโน่ ครบแลว้ 
19 B26 30-1583 ฮีโน่ ครบแลว้ 
20 B27 30-1586 ฮีโน่ ครบแลว้ 
21 B28 30-1585 ฮีโน่ ครบแลว้ 
22 B29 30-1587 ฮีโน่ ครบแลว้ 
23 B30 30-1588 ฮีโน่ ครบแลว้ 
24 B31 30-1615 ฮีโน่ ครบแลว้ 
25 B32 30-1614 ฮีโน่ ครบแลว้ 
26 B33 30-1637 ฮีโน่ ครบแลว้ 
27 B34 30-1638 ฮีโน่ ครบแลว้ 
28 B36 30-1687 ฮีโน่ ครบแลว้ 
29 B40 30-1684 ฮีโน่ ครบแลว้ 
30 B42 30-1837 ฮีโน่ 18 ส.ค. 62 
31 B43 30-1896 ฮีโน่ 10 ม.ค. 63 
32 B44 30-1942 ฮีโน่ 17 มิ.ย. 63 
33 B45 30-1976 สแกนเนีย 14 ก.ย. 63 
34 B46 30-1977 สแกนเนีย 14 ก.ย. 63 
35 B47 30-1978 สแกนเนีย 14 ก.ย. 63 
36 B48 30-1987 สแกนเนีย 14 ก.ย. 63 
37 B49 30-1988 สแกนเนีย 14 ก.ย. 63 
38 B50 30-1990 สแกนเนีย 14 ก.ย. 63 
39 B51 30-1992 สแกนเนีย 14 ก.ย. 63 
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ล าดับที ่ รหัสประจ ารถ ทะเบียนรถ ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 10 ปี 
40 B52 30-1993 สแกนเนีย 14 ก.ย. 63 
41 B53 30-2078 ฮีโน่ 26 เม.ย. 64 
42 B54 30-2079 ฮีโน่ 26 เม.ย. 64 
43 B55 30-2366 เบนซ์ 27 พ.ค. 65 
44 V11 30-2136 โตโยตา้ 22 ก.ย. 64 
45 V12 30-2137 โตโยตา้ 22 ก.ย. 64 
46 B56 30-2294 เบนซ์ 27 พ.ค. 65 
47 V14 30-2953 โตโยตา้ 09 ต.ค. 64 
48 V15 30-2970 โตโยตา้ 09 ต.ค. 64 
49 B57 30-2149 ฮีโน่ 20 ธ.ค. 64 
50 B58 30-2148 ฮีโน่ 20 ธ.ค. 64 
51 B59 30-2150 ฮีโน่ 20 ธ.ค. 64 
52 B60 30-2184 ฮีโน่ 07 ก.พ. 65 
53 B61 30-2185 ฮีโน่ 07 ก.พ. 65 
54 B62 30-2204 ฮีโน่ 12 มี.ค. 65 
55 B63 30-2205 ฮีโน่ 12 มี.ค. 65 
56 V16 30-2372 โตโยตา้ 04 ก.ย. 65 
57 B72 30-0646 อีซูซุ 07 พ.ย. 65 
58 B73 30-0647 เบนซ์ 12 พ.ย. 65 
59 V17 30-2444 โตโยตา้ 30 ม.ค. 66 
60 V18 30-2854 โตโยตา้ 01 เม.ย. 66 
61 B76 30-2587 อีซูซุ 02 พ.ค. 66 
62 B77 30-2584 มิตซูบิชิ 02 พ.ค. 66 
63 B80 30-0703 ฮีโน่ 14 ก.ค. 66 
64 B81 30-2641 อีซูซุ 05 ก.ค. 66 
65 B82 30-2646 นิสสัน 27 ต.ค. 66 
66 B83 30-2648 นิสสัน 27 ต.ค. 66 
67 B138 30-0841 ฮีโน่ 17 ธ.ค. 68 
68 B139 30-0842 ฮีโน่ 17 ธ.ค. 68 
69 B65 30-2344 อีซูซุ 25 ก.ค. 65 
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ล าดับที ่ รหัสประจ ารถ ทะเบียนรถ ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 10 ปี 
70 B67 30-2352 อีซูซุ 12 ส.ค. 65 
71 B68 30-2354 อีซูซุ 30 ส.ค. 65 
72 B41 31-1735 ฮีโน่ ครบแลว้ 
73 MB02 30-2588 ฮีโน่ 10 ต.ค. 66 
74 B64 30-2373 อีซูซุ 26 มิ.ย. 65 
75 B84 30-0611 สแกนเนีย 03 เม.ย. 66 
76 B85 30-0612 สแกนเนีย 03 เม.ย. 66 
77 B86 30-0613 สแกนเนีย 03 เม.ย. 66 
78 B87 30-0614 สแกนเนีย 03 เม.ย. 66 
79 B90 30-2469 ฮีโน่ 08 เม.ย. 66 
80 MB26 30-4604 ยูท่ง 28 พ.ค. 71 
81 B88 30-0625 สแกนเนีย 28 ส.ค. 66 
82 B89 30-0624 สแกนเนีย 28 ส.ค. 66 
83 B74 30-2515 เบนซ์ 30 พ.ย. 65 
84 B75 30-2521 มาคีรัส 03 ม.ค. 66 
85 B78 30-2502 ฮีโน่ 08 เม.ย. 66 
86 B79 30-2501 ฮีโน่ 08 เม.ย. 66 
87 B70 30-2399 ฮีโน่ 15 ต.ค. 65 
88 B71 30-2400 ฮีโน่ 15 ต.ค. 65 
89 B35 30-1681 ฮีโน่ ครบแลว้ 
90 B37 30-1686 ฮีโน่ ครบแลว้ 
91 B38 30-1685 ฮีโน่ ครบแลว้ 
92 B39 30-1682 ฮีโน่ ครบแลว้ 
93 B94 30-2594 ฮีโน่ 25 พ.ย. 66 
94 B95 30-2593 ฮีโน่ 25 พ.ย. 66 

หมายเหตุ  
- รหสัประจ ารถ B คือรถบสัปรับอากาศ 
- รหสัประจ ารถ MB คือรถมินิบสั/ รถไมโครบสั 
- รหสัประจ ารถ V คือรถตู ้
- รหสัประจ ารถ VVS คือรถตู ้วไีอพี / รถเก๋ง 
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1.2 ยานพาหนะส าหรับขนส่งภายใต้สัญญาลสิซ่ิง (Financial Leasing) กบัเจ้าหนีส้ถาบันการเงิน 
บริษทัฯ มียานพาหนะท่ีภายใตส้ัญญาเช่าการเงินจ านวน 35 คนัโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ล าดับ
ที่ 

รหัสประจ า
รถ 

ทะเบียน
รถ 

วนัที่ท า
สัญญา 

วนัครบ
ก าหนด 

อายุ 
สัญญา 

ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 
10 ปี 

1 B97 30-0658 23 พ.ค. 57 23 เม.ย. 62 5 ฮีโน่ 09 เม.ย. 67 
2 B98 30-0659 23 พ.ค. 57 23 เม.ย. 62 5 ฮีโน่ 09 เม.ย. 67 
3 B99 30-0660 23 พ.ค. 57 23 เม.ย. 62 5 ฮีโน 09 เม.ย. 67 
4 B100 30-0661 23 พ.ค. 57 23 เม.ย. 62 5 ฮีโน่ 09 เม.ย. 67 
5 B101 30-0662 23 พ.ค. 57 23 เม.ย. 62 5 ฮีโน่ 09 เม.ย. 67 
6 B102 30-0663 23 พ.ค. 57 23 เม.ย. 62 5 ฮีโน่ 09 เม.ย. 67 
7 B103 30-0664 23 พ.ค. 57 23 เม.ย. 62 5 ฮีโน่ 09 เม.ย. 67 
8 B104 30-0665 23 พ.ค. 57 23 เม.ย. 62 5 ฮีโน่ 09 เม.ย. 67 
9 B111 30-0667 22 ส.ค. 57 22 ก.ค. 62 5 ฮีโน่ 14 ก.ค. 67 

10 B112 30-0668 22 ส.ค. 57 22 ก.ค. 62 5 ฮีโน่ 14 ก.ค. 67 
11 B113 30-0669 22 ส.ค. 57 22 ก.ค. 62 5 ฮีโน่ 14 ก.ค. 67 
12 B114 30-0670 22 ส.ค. 57 22 ก.ค. 62 5 ฮีโน 14 ก.ค. 67 
13 B115 30-2686 03 ก.ย. 57 03 ส.ค. 62 5 ฮีโน่ 31 ก.ค. 67 
14 B116 30-2687 03 ก.ย. 57 03 ส.ค. 62 5 ฮีโน่ 31 ก.ค. 67 
15 B117 30-2968 14 ม.ค. 58 14 ต.ค. 62 5 ฮีโน่ 12 ต.ค. 67 
16 B118 30-2969 14 ม.ค. 58 14 ต.ค. 62 5 ฮีโน่ 12 ต.ค. 67 
17 B119 30-2980 16 ม.ค. 58 16 ต.ค. 62 5 ฮีโน่ 12 ต.ค. 67 
18 B120 30-2981 16 ม.ค. 58 16 ต.ค. 62 5 ฮีโน่ 12 ต.ค. 67 
19 B121 30-2982 16 ม.ค. 58 16 ม.ค. 62 5 ฮีโน่ 12 ต.ค. 67 
20 B122 30-0778 09 เม.ย. 58 09 มี.ค. 63 5 ฮีโน่ 05 มี.ค. 68 
21 B123 30-0779 09 เม.ย. 58 09 มี.ค. 63 5 ฮีโน่ 05 มี.ค. 68 
22 B124 30-0780 09 เม.ย. 58 09 มี.ค. 63 5 ฮีโน่ 05 มี.ค. 68 
23 B125 30-0781 09 เม.ย. 58 09 มี.ค. 63 5 ฮีโน่ 05 มี.ค. 68 
24 B126 30-0782 09 เม.ย. 58 09 มี.ค. 63 5 ฮีโน่ 05 มี.ค. 68 
25 B127 30-0783 09 เม.ย. 58 09 มี.ค. 63 5 ฮีโน 05 มี.ค. 68 
26 B128 30-0784 09 เม.ย. 58 09 มี.ค. 63 5 ฮีโน่ 05 มี.ค. 68 
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ล าดับ
ที่ 

รหัสประจ า
รถ 

ทะเบียน
รถ 

วนัที่ท า
สัญญา 

วนัครบ
ก าหนด 

อายุ 
สัญญา 

ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 
10 ปี 

27 B129 30-0785 09 เม.ย. 58 09 มี.ค. 63 5 ฮีโน่ 05 มี.ค. 68 
28 B130 30-0786 09 เม.ย. 58 09 มี.ค. 63 5 ฮีโน่ 05 มี.ค. 68 

29 B131 30-0787 09 เม.ย. 58 09 มี.ค. 63 5 ฮีโน่ 05 มี.ค. 68 
30 B132 30-0793 17 เม.ย. 58 17 มี.ค. 63 5 สแกนเนีย 02 มี.ค. 68 
31 B133 30-0795 17 เม.ย. 58 17 มี.ค. 63 5 สแกนเนีย 02 มี.ค. 68 
32 B134 30-0794 17 เม.ย. 58 17 มี.ค. 63 5 สแกนเนีย 02 มี.ค. 68 
33 B135 30-0806 05 มิ.ย. 58 05 พ.ค. 63 5 สแกนเนีย 26 เม.ย. 68 
34 B136 30-0807 05 มิ.ย. 58 05 พ.ค. 63 5 สแกนเนีย 26 เม.ย. 68 
35 B137 30-0808 05 มิ.ย. 58 05 พ.ค. 63 5 สแกนเนีย 26 เม.ย. 68 

 
1.3 ยานพาหนะส าหรับขนส่งภายใต้สัญญาเช่าซ้ือ (Hire Purchase) กบัเจ้าหนีส้ถาบันการเงิน 
บริษทัฯ มียานพาหนะท่ีภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือจ านวน 151 คนัโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ล าดับ
ที่ 

รหัส 
ประจ า
รถ 

ทะเบียน
รถ 

วนัที่ท า
สัญญา 

วนัครบ
ก าหนด 

อายุ 
สัญญา 

ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 
10 ปี 

1 B105 30-2633 22 พ.ค. 57 22 เม.ย. 62 5 ฮีโน่ 17 เม.ย. 67 
2 B106 30-2634 22 พ.ค. 57 22 เม.ย. 62 5 ฮีโน่ 17 เม.ย. 67 
3 B107 30-2635 22 พ.ค. 57 22 เม.ย. 62 5 ฮีโน่ 17 เม.ย. 67 
4 B108 30-2636 22 พ.ค. 57 22 เม.ย. 62 5 ฮีโน่ 17 เม.ย. 67 
5 B109 30-2637 22 พ.ค. 57 22 เม.ย. 62 5 ฮีโน่ 17 เม.ย. 67 
6 B110 30-2638 22 พ.ค. 57 22 เม.ย. 62 5 ฮีโน่ 17 เม.ย. 67 
7 VVS01 30-0849 25 ม.ค. 59 25 ธ.ค. 62 4 โตโยตา้ 17 ธ.ค. 68 
8 VVS02 30-0850 25 ม.ค. 59 25 ธ.ค. 62 4 โตโยตา้ 17 ธ.ค. 68 
9 B140 30-0857 15 มี.ค. 59 15 ก.พ. 63 4 ฮีโน่ 08 ก.พ. 69 

10 B141 30-0858 15 มี.ค. 59 15 ก.พ. 63 4 ฮีโน่ 08 ก.พ. 69 
11 B142 30-0859 15 มี.ค. 59 15 ก.พ. 63 4 ฮีโน่ 08 ก.พ. 69 
12 B143 30-0860 15 มี.ค. 59 15 ก.พ. 63 4 ฮีโน่ 08 ก.พ. 69 
13 B144 30-0861 15 มี.ค. 59 15 ก.พ. 63 4 ฮีโน่ 08 ก.พ. 69 
14 B145 30-0862 15 มี.ค. 59 15 ก.พ. 63 4 ฮีโน่ 08 ก.พ. 69 
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ล าดับ
ที่ 

รหัส 
ประจ า
รถ 

ทะเบียน
รถ 

วนัที่ท า
สัญญา 

วนัครบ
ก าหนด 

อายุ 
สัญญา 

ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 
10 ปี 

15 B146 30-0863 15 มี.ค. 59 15 ก.พ. 63 4 ฮีโน่ 08 ก.พ. 69 
16 B147 30-0864 15 มี.ค. 59 15 ก.พ. 63 4 ฮีโน่ 08 ก.พ. 69 
17 B148 30-0865 15 มี.ค. 59 15 ก.พ. 63 4 ฮีโน่ 08 ก.พ. 69 
18 B149 30-0866 15 มี.ค. 59 15 ก.พ. 63 4 ฮีโน่ 08 ก.พ. 69 
19 B150 30-0867 15 มี.ค. 59 15 ก.พ. 63 4 ฮีโน่ 08 ก.พ. 69 
20 B151 30-0868 15 มี.ค. 59 15 ก.พ. 63 4 ฮีโน่ 08 ก.พ. 69 
21 V19 30-0856 29 ก.พ. 59 29 ม.ค. 63 4 โตโยตา้ 19 ม.ค. 69 
22 V20 30-0855 29 ก.พ. 59 29 ม.ค. 63 4 โตโยตา้ 19 ม.ค. 69 
23 V21 30-0854 29 ก.พ. 59 29 ม.ค. 63 4 โตโยตา้ 19 ม.ค. 69 
24 V22 30-0853 29 ก.พ. 59 29 ม.ค. 63 4 โตโยตา้ 19 ม.ค. 69 
25 V23 30-0876 31 มี.ค. 59 29 ก.พ. 63 4 โตโยตา้ 25 ก.พ. 69 
26 V24 30-0877 31 มี.ค. 59 29 ก.พ. 63 4 โตโยตา้ 25 ก.พ. 69 
27 V25 30-0878 31 มี.ค. 59 29 ก.พ. 63 4 โตโยตา้ 25 ก.พ. 69 
28 V26 30-0881 25 เม.ย. 59 25 มี.ค. 63 4 โตโยตา้ 14 มี.ค. 69 
29 V27 30-0882 25 เม.ย. 59 25 มี.ค. 63 4 โตโยตา้ 14 มี.ค. 69 
30 V28 30-0883 25 เม.ย. 59 25 มี.ค. 63 4 โตโยตา้ 14 มี.ค. 69 
31 V29 30-0884 25 เม.ย. 59 25 มี.ค. 63 4 โตโยตา้ 14 มี.ค. 69 
32 B152 30-0886 18 เม.ย. 59 18 เม.ย. 64 5 ฮีโน่ 17 เม.ย. 69 
33 B153 30-0890 18 เม.ย. 59 18 เม.ย. 64 5 ฮีโน่ 17 เม.ย. 69 
34 B154 30-0887 18 เม.ย. 59 18 เม.ย. 64 5 ฮีโน่ 17 เม.ย. 69 
35 B155 30-0889 18 เม.ย. 59 18 เม.ย. 64 5 ฮีโน่ 17 เม.ย. 69 
36 B156 30-0916 12 ก.ค. 59 20 ก.ค. 64 5 ฮีโน่ 11 ก.ค. 69 
37 B157 30-0917 12 ก.ค. 59 20 ก.ค. 64 5 ฮีโน่ 11 ก.ค. 69 
38 B158 30-0918 12 ก.ค. 59 20 ก.ค. 64 5 ฮีโน่ 11 ก.ค. 69 
39 V30 30-0967 25 ก.ย. 59 25 ก.ย. 63 4 โตโยตา้ 21 ก.ย. 69 
40 V31 30-0966 25 ก.ย. 59 25 ก.ย. 63 4 โตโยตา้ 21 ก.ย. 69 
41 V32 30-0965 25 ก.ย. 59 25 ก.ย. 63 4 โตโยตา้ 21 ก.ย. 69 
42 B159 30-3712 25 พ.ย. 59 25 ต.ค. 64 5 ฮีโน่ 17 ต.ค. 69 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่1 - 51 
 

ล าดับ
ที่ 

รหัส 
ประจ า
รถ 

ทะเบียน
รถ 

วนัที่ท า
สัญญา 

วนัครบ
ก าหนด 

อายุ 
สัญญา 

ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 
10 ปี 

43 MB03 30-3745 25 ธ.ค. 59 25 พ.ย. 63 4 ยูท่ง 16 พ.ย. 69 
44 MB04 30-3746 25 ธ.ค. 59 25 พ.ย. 63 4 ยูท่ง 16 พ.ย. 69 
45 MB05 30-3747 25 ธ.ค. 59 25 พ.ย. 63 4 ยูท่ง 16 พ.ย. 69 
46 VVS03 30-3823 10 มี.ค. 60 10 ก.พ. 64 4 โตโยตา้ 02 ก.พ. 70 
47 VVS04 30-3823 10 มี.ค. 60 10 ก.พ. 64 4 โตโยตา้ 02 ก.พ. 70 
48 VVS05 งค 1773 10 มี.ค. 60 10 ก.พ. 64 4 โตโยตา้ 02 ก.พ. 65 
49 V33 30-3825 10 มี.ค. 60 10 ก.พ. 64 4 โตโยตา้ 06 ก.พ. 70 
50 V34 30-3826 10 มี.ค. 60 10 ก.พ. 64 4 โตโยตา้ 06 ก.พ. 70 

51 B160 30-1030 25 พ.ค. 60 25 พ.ค. 65 5 ฮีโน่ 06 เม.ย. 70 
52 B161 30-1031 25 พ.ค. 60 25 พ.ค. 65 5 ฮีโน่ 06 เม.ย. 70 
53 B162 30-1034 07 เม.ย. 60 25 เม.ย. 65 5 ฮีโน่ 06 เม.ย. 70 
54 B163 30-1036 07 เม.ย. 60 25 เม.ย. 65 5 ฮีโน่ 06 เม.ย. 70 
55 B164 30-1037 07 เม.ย. 60 25 เม.ย. 65 5 ฮีโน่ 06 เม.ย. 70 
56 B165 30-1032 07 เม.ย. 60 25 เม.ย. 65 5 ฮีโน่ 06 เม.ย. 70 
57 B166 30-1038 07 เม.ย. 60 25 เม.ย. 65 5 ฮีโน่ 06 เม.ย. 70 
58 B167 30-1033 07 เม.ย. 60 25 เม.ย. 65 5 ฮีโน่ 06 เม.ย. 70 
59 B168 30-1039 07 เม.ย. 60 25 เม.ย. 65 5 ฮีโน่ 06 เม.ย. 70 
60 B169 30-1040 07 เม.ย. 60 25 เม.ย. 65 5 ฮีโน่ 06 เม.ย. 70 
61 V35 30-1135 27 ส.ค. 60 27 ก.ค. 64 4 โตโยตา้ 16 ก.ค. 70 
62 V36 30-1136 27 ส.ค. 60 27 ก.ค. 64 4 โตโยตา้ 16 ก.ค. 70 
63 V37 30-1142 27 ส.ค. 60 27 ก.ค. 64 4 โตโยตา้ 16 ก.ค. 70 
64 V38 30-1143 27 ส.ค. 60 27 ก.ค. 64 4 โตโยตา้ 16 ก.ค. 70 
65 V39 30-1148 27 ก.ย. 60 27 ส.ค. 64 4 โตโยตา้ 07 ส.ค. 70 
66 VVS06 30-1149 27 ก.ย. 60 27 ส.ค. 64 4 โตโยตา้ 07 ส.ค. 70 
67 B170 30-4107 27 ต.ค. 60 27 ก.ย. 65 5 ฮีโน่ 03 ก.ย. 70 
68 B171 30-4108 27 ต.ค. 60 27 ก.ย. 65 5 ฮีโน่ 03 ก.ย. 70 
69 B172 30-4122 27 ต.ค. 60 27 ก.ย. 65 5 ฮีโน่ 03 ก.ย. 70 
70 B173 30-4124 27 ต.ค. 60 27 ก.ย. 65 5 ฮีโน่ 03 ก.ย. 70 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่1 - 52 
 

ล าดับ
ที่ 

รหัส 
ประจ า
รถ 

ทะเบียน
รถ 

วนัที่ท า
สัญญา 

วนัครบ
ก าหนด 

อายุ 
สัญญา 

ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 
10 ปี 

71 B174 30-4125 27 ต.ค. 60 27 ก.ย. 65 5 ฮีโน่ 03 ก.ย. 70 
72 B175 30-1426 27 ต.ค. 60 27 ก.ย. 65 5 ฮีโน่ 03 ก.ย. 70 
73 B176 30-4127 27 ต.ค. 60 27 ก.ย. 65 5 ฮีโน่ 03 ก.ย. 70 
74 B177 30-4128 27 ต.ค. 60 27 ก.ย. 65 5 ฮีโน่ 03 ก.ย. 70 
75 B178 30-4132 27 ต.ค. 60 27 ก.ย. 65 5 ฮีโน่ 19 ก.ย. 70 
76 B179 30-4133 27 ต.ค. 60 27 ก.ย. 65 5 ฮีโน่ 19 ก.ย. 70 
77 B180 30-4170 15 ธ.ค. 60 15 พ.ย. 65 5 ฮีโน่ 09 ต.ค. 70 
78 B181 30-4181 15 ธ.ค. 60 15 พ.ย. 65 5 ฮีโน่ 09 ต.ค. 70 
79 B182 30-4182 15 ธ.ค. 60 15 พ.ย. 65 5 ฮีโน่ 09 ต.ค. 70 
80 B183 30-4183 15 ธ.ค. 60 15 พ.ย. 65 5 ฮีโน่ 09 ต.ค. 70 
81 B184 30-4231 27 พ.ย. 60 27 ต.ค. 65 5 ฮีโน่ 09 ต.ค. 70 
82 B185 30-4232 15 ธ.ค. 60 15 พ.ย. 65 5 ฮีโน่ 09 ต.ค. 70 
83 B186 30-4253 15 ธ.ค. 60 15 พ.ย. 65 5 ฮีโน่ 09 ต.ค. 70 
84 B187 30-4254 27 พ.ย. 60 27 ต.ค. 65 5 ฮีโน่ 09 ต.ค. 70 
85 B188 30-4233 27 พ.ย. 60 27 ต.ค. 65 5 ฮีโน่ 09 ต.ค. 70 
86 B189 30-4255 27 พ.ย. 60 27 ต.ค. 65 5 ฮีโน่ 09 ต.ค. 70 
87 B190 30-4256 27 พ.ย. 60 27 ต.ค. 65 5 ฮีโน่ 09 ต.ค. 70 
88 V40 30-4230 10 พ.ย. 60 10 ต.ค. 64 4 โตโยตา้ 10 ต.ค. 70 
89 V41 30-4224 10 พ.ย. 60 10 ต.ค. 64 4 โตโยตา้ 10 ต.ค. 70 
90 V42 30-4225 10 พ.ย. 60 10 ต.ค. 64 4 โตโยตา้ 10 ต.ค. 70 
91 V43 30-4226 10 พ.ย. 60 10 ต.ค. 64 4 โตโยตา้ 10 ต.ค. 70 
92 V44 30-4227 10 พ.ย. 60 10 ต.ค. 64 4 โตโยตา้ 10 ต.ค. 70 
93 VVS07 30-4228 10 พ.ย. 60 10 ต.ค. 64 4 โตโยตา้ 10 ต.ค. 70 
94 VVS08 30-4229 10 พ.ย. 60 10 ต.ค. 64 4 โตโยตา้ 10 ต.ค. 70 
95 MB07 30-4360 16 ม.ค. 61 16 ธ.ค. 65 5 เบนซ์ 12 ธ.ค. 70 
96 MB08 30-4361 16 ม.ค. 61 16 ธ.ค. 65 5 เบนซ์ 12 ธ.ค. 70 
97 MB09 30-4362 16 ม.ค. 61 16 ธ.ค. 65 5 เบนซ์ 12 ธ.ค. 70 
98 MB10 30-4363 16 ม.ค. 61 16 ธ.ค. 65 5 เบนซ์ 12 ธ.ค. 70 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่1 - 53 
 

ล าดับ
ที่ 

รหัส 
ประจ า
รถ 

ทะเบียน
รถ 

วนัที่ท า
สัญญา 

วนัครบ
ก าหนด 

อายุ 
สัญญา 

ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 
10 ปี 

99 MB11 30-4364 16 ม.ค. 61 16 ธ.ค. 65 5 เบนซ์ 12 ธ.ค. 70 
100 MB12 30-4366 20 ม.ค. 60 20 ธ.ค. 65 5 เบนซ์ 12 ธ.ค. 70 
101 B191 30-4368 20 ม.ค. 60 20 ธ.ค. 65 5 สแกนเนีย 15 ธ.ค. 70 
102 B192 30-4369 20 ม.ค. 60 20 ธ.ค. 65 5 สแกนเนีย 15 ธ.ค. 70 
103 B193 30-4370 20 ม.ค. 60 20 ธ.ค. 65 5 สแกนเนีย 15 ธ.ค. 70 
104 B194 30-4371 20 ม.ค. 60 20 ธ.ค. 65 5 สแกนเนีย 15 ธ.ค. 70 
105 B195 30-4372 20 ม.ค. 60 20 ธ.ค. 65 5 สแกนเนีย 15 ธ.ค. 70 
106 B196 30-4374 20 ม.ค. 60 20 ธ.ค. 65 5 สแกนเนีย 15 ธ.ค. 70 
107 B197 30-4375 20 ม.ค. 60 20 ธ.ค. 65 5 สแกนเนีย 15 ธ.ค. 70 
108 B198 30-4376 20 ม.ค. 60 20 ธ.ค. 65 5 สแกนเนีย 15 ธ.ค. 70 
109 MB13 30-1240 25 ก.พ. 61 25 ม.ค. 66 5 เบนซ์ 16 ม.ค. 71 
110 MB14 30-1241 25 ก.พ. 61 25 ม.ค. 66 5 เบนซ์ 16 ม.ค. 71 
111 MB15 30-1257 25 ก.พ. 61 25 ม.ค. 66 5 เบนซ์ 16 ม.ค. 71 
112 MB16 30-1258 25 ก.พ. 61 25 ม.ค. 66 5 เบนซ์ 16 ม.ค. 71 
113 MB17 30-1259 25 ก.พ. 61 25 ม.ค. 66 5 เบนซ์ 16 ม.ค. 71 
114 MB18 30-1260 25 ก.พ. 61 25 ม.ค. 66 5 เบนซ์ 16 ม.ค. 71 
115 MB19 30-4408 25 ก.พ. 61 25 ม.ค. 66 5 เบนซ์ 16 ม.ค. 71 
116 B199 30-4595 16 มิ.ย. 61 16 พ.ค. 66 5 ฮีโน่ 14 พ.ค. 71 
117 B200 30-4596 16 มิ.ย. 61 16 พ.ค. 66 5 ฮีโน่ 14 พ.ค. 71 
118 MB20 30-4617 16 มิ.ย. 61 16 พ.ค. 66 5 ฮีโน่ 14 พ.ค. 71 
119 V45 30-4608 30 มิ.ย. 61 30 พ.ค. 66 4 โตโยตา้ 25 พ.ค. 71 
120 V46 30-4609 30 มิ.ย. 61 30 พ.ค. 66 4 โตโยตา้ 25 พ.ค. 71 
121 V47 30-4614 30 มิ.ย. 61 30 พ.ค. 66 4 โตโยตา้ 25 พ.ค. 71 
122 V48 30-4613 30 มิ.ย. 61 30 พ.ค. 66 4 โตโยตา้ 25 พ.ค. 71 
123 MB21 30-4636 15 ก.ค. 61 15 มิ.ย. 66 5 เบนซ์ 05 มิ.ย. 71 
124 MB22 30-4637 15 ก.ค. 61 15 มิ.ย. 66 5 เบนซ์ 05 มิ.ย. 71 
125 MB23 30-4638 15 ก.ค. 61 15 มิ.ย. 66 5 เบนซ์ 05 มิ.ย. 71 
126 MB24 30-4639 15 ก.ค. 61 15 มิ.ย. 66 5 เบนซ์ 05 มิ.ย. 71 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่1 - 54 
 

ล าดับ
ที่ 

รหัส 
ประจ า
รถ 

ทะเบียน
รถ 

วนัที่ท า
สัญญา 

วนัครบ
ก าหนด 

อายุ 
สัญญา 

ยีห้่อ ค่าเส่ือมราคา 
10 ปี 

127 MB25 30-4640 15 ก.ค. 61 15 มิ.ย. 66 5 เบนซ์ 05 มิ.ย. 71 
128 MB27 30-1374 24 ก.ค. 61 24 มิ.ย. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5 เบนซ์ 18 มิ.ย. 71 
129 MB28 30-1375 24 ก.ค. 61 24 มิ.ย. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5 เบนซ์ 18 มิ.ย. 71 
130 MB29 30-1376 24 ก.ค. 61 24 มิ.ย. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5 เบนซ์ 18 มิ.ย. 71 
131 V49 30-1389 05 ส.ค. 61 5 ก.ค. 65 4 โตโยตา้ 25 มิ.ย. 71 
132 V50 30-1390 05 ส.ค. 61 05 ก.ค. 65 4 โตโยตา้ 25 มิ.ย. 71 
133 V51 30-1391 05 ส.ค. 61 05 ก.ค. 65 4 โตโยตา้ 25 มิ.ย. 71 
134 V52 30-1392 05 ส.ค. 61 05 ก.ค. 65 4 โตโยตา้ 25 มิ.ย. 71 
135 V53 30-1393 05 ส.ค. 61 05 ก.ค. 65 4 โตโยตา้ 25 มิ.ย. 71 
136 V54 30-1394 15 ส.ค. 61 15 ก.ค. 65 4 โตโยตา้ 02 ก.ค. 71 
137 V55 30-1395 15 ส.ค. 61 15 ก.ค. 65 4 โตโยตา้ 02 ก.ค. 71 
138 V56 30-1396 15 ส.ค. 61 15 ก.ค. 65 4 โตโยตา้ 02 ก.ค. 71 
139 V57 30-1397 15 ส.ค. 61 15 ก.ค. 65 4 โตโยตา้ 02 ก.ค. 71 
140 V58 30-1398 15 ส.ค. 61 15 ก.ค. 65 4 โตโยตา้ 02 ก.ค. 71 
141 V59 30-4897 25 พ.ย. 61 25 ต.ค. 65 4 โตโยตา้ 22 ต.ค. 71 
142 V60 30-4898 25 พ.ย. 61 25 ต.ค. 65 4 โตโยตา้ 22 ต.ค. 71 
143 V61 30-4899 25 พ.ย. 61 25 ต.ค. 65 4 โตโยตา้ 22 ต.ค. 71 
144 V62 30-4900 25 พ.ย. 61 25 ต.ค. 65 4 โตโยตา้ 22 ต.ค. 71 
145 B201 30-1503 20 ม.ค. 62 20 ธ.ค. 66 5 ฮีโน่ 14 ธ.ค. 71 
146 B202 30-1504 20 ม.ค. 62 20 ธ.ค. 66 5 ฮีโน่ 14 ธ.ค. 71 
147 B203 30-1505 20 ม.ค. 62 20 ธ.ค. 66 5 ฮีโน่ 14 ธ.ค. 71 
148 B204 30-1506 20 ม.ค. 62 20 ธ.ค. 66 5 ฮีโน่ 14 ธ.ค. 71 
149 B205 30-4989 31 ธ.ค. 61 30 พ.ย. 66 5 สแกนเนีย 27 พ.ย. 71 
150 B206 30-4997 31 ธ.ค. 61 30 พ.ย. 66 5 สแกนเนีย 27 พ.ย. 71 
151 B207 30-4998 31 ธ.ค. 61 30 พ.ย. 66 5 สแกนเนีย 27 พ.ย. 71 

 
ทั้งน้ี บริษทัฯ พิจารณาลักษณะของการท าสัญญาเช่าทางการเงิน ระหว่างสัญญาเช่าทางการเงิน 

(Financial Leasing) และสัญญาเช่าซ้ือ (Hire Purchase) โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของการช าระค่างวด 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่1 - 55 
 

อตัราดอกเบ้ีย ค่าใช้จ่ายทางภาษีท่ีรับรู้และการบนัทึกบญัชีผ่านสัญญาทั้งสองรูปแบบ เน่ืองจากการตดัค่า
เส่ือมราคาและตน้ทุนทางการเงินของสัญญาทั้งสองรูปแบบมีขอ้จ ากดัและแตกต่างกนั ส่งผลให้ตน้ทุนทาง
ภาษีท่ีบริษทัตอ้งช าระในแต่ละปีแตกต่างกนัออกไป 

 
1.4 ยานพาหนะส าหรับขนส่งของบริษัทฯ ทีม่ีภาระผูกพนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ ไม่มียานพาหนะส าหรับขนส่งท่ีมีภาระผกูพนัใดๆ 

 
1.5 ยานพาหนะส าหรับสนับสนุนเพือ่การซ่อมบ ารุงและใช้ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการเดินรถ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีรถกระบะส าหรับฝ่ายปฏิบติัการและฝ่ายซ่อมบ ารุงรักษาเพื่อใช้

ในการปฏิบติังานสนบัสนุนการเดินรถ จ านวน 9 คนั ดงัน้ี 

ล าดับ
ที่ 

ทะเบียนรถ วนัที่ท า
สัญญา 
เช่าซ้ือ 

วนัทีส้ิ่นสุด
การช าระ 

ระยะเวลาสัญญา 
(ปี) 

ยีห้่อ ค่าเส่ือม
ราคา 5 ปี 

1 ขต  3086 ผอ่นช าระเสร็จส้ินแลว้ 4 มิตซูบิชิ หมดแลว้ 

2 ขท 1057 ผอ่นช าระเสร็จส้ินแลว้ 4 มิตซูบิชิ หมดแลว้ 

3 ฒจ 9153 ผอ่นช าระเสร็จส้ินแลว้ 4 มิตซูบิชิ หมดแลว้ 

4 ฒฉ 6838 ผอ่นช าระเสร็จส้ินแลว้ 4 มิตซูบิชิ หมดแลว้ 
5 ผม 2179 ผอ่นช าระเสร็จส้ินแลว้ 4 มิตซูบิชิ หมดแลว้ 

6 ผม 8065 ผอ่นช าระเสร็จส้ินแลว้ 4 มิตซูบิชิ หมดแลว้ 

7 ขษ 6037 10 มี.ค. 59 20 มี.ค. 63 4 ฮอนดา้ 09 มี.ค. 64 

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

9 ผอ 5834 เงินสด - - โตโยตา้ 09 เม.ย. 66 
หมายเหต ุ
- ล าดบัท่ี 1 - 6 และล าดบัท่ี 8 - 9 เป็นประเภทรถกระบะ 
- ล าดบัท่ี 7 เป็นประเภทรถเก๋ง 

 
4.4 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ านวน 0.64 ล้านบาท ได้แก่ระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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4.5 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกจิ 
บริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางดว้ยรถท่ีใช้ในการขนส่งผูโ้ดยสารเลขท่ี 

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

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

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

1. สัญญาให้บริการ 
 บริษทัฯ มีสัญญาการใหบ้ริการรับส่งบุคลากรกบัลูกคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รวมจ านวนทั้งส้ิน 
35 สัญญา โดยมีสาระส าคญัของสัญญา ดงัน้ี 

1. บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั  

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี 

ระยะเวลาตามสัญญา สัญญาฉบบัท่ี 1 เร่ิมเดือนกรกฎาคม ปี 2561 ถึงปี 2562 (สัญญาเดิมเร่ิมเดือน
กรกฎาคม ปี 2560) 

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

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี 

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

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมีนาคม ปี 2560 ถึงปี 2563 
4. บริษัท ชูฮะสึ (ประเทศไทย) จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนเมษายน ปี 2561 ถึงปี 2562 (สัญญาเดิมเร่ิมเดือนเมษายน ปี 2560) 
5. บริษัท ไดกิน้ อนิดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี 
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ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมกราคม ปี 2559 ถึงปี 2563  
6. บริษัท โดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมิถุนายน ปี 2560 ถึงปี 2563 (สัญญาเดิมเร่ิมเดือนมิถุนายน ปี 2557) 
7. บริษัท ฮันวา สตีล เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนตุลาคม ปี 2561 ถึงปี 2562 (สัญญาเดิมเร่ิมเดือนตุลาคม ปี 2560) 
8. บริษัท อนิเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี 

ระยะเวลาสัญญา สัญญาฉบบัท่ี 1  เร่ิมเดือนพฤศจิกายน ปี 2559 ถึงปี 2564 (ส าหรับรถตู)้ 

 สัญญาฉบบัท่ี 2 เร่ิมเดือนพฤศจิกายน ปี 2559 ถึงปี 2564 (ส าหรับรถบสั) 
9. บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จ ากดัในกลุ่ม 

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จ ากดั - ส านักงานใหญ่ 

สถานท่ีตั้ง ถนนบางนาตราด ต.บางววั อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนกรกฎาคม ปี 2557 ถึงปี 2562 

ช่ือบริษัท บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จ ากดั - สาขานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ์จ.ฉะเชิงเทรา 

ช่ือบริษัท บริษัท โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง ถนนบางนาตราด ต.บางววั อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 
10. บริษัท เอ็นเอส - สยามยูไนเต็ดสตีล จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนเมษายน ปี 2558 ถึงปี 2564 
11. บริษัท ไทยออยส์ จ ากดั (มหาชน) 

สถานท่ีตั้ง อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2561 ถึงปี 2566 (สัญญาเดิมเร่ิมเดือนพฤศจิกายน ปี 2560) 
12. บริษัท ไทรอมัพ์ เอวเิอช่ัน เซอร์วสิเซส เอเชีย จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมกราคม ปี 2561 (สัญญาเดิมเร่ิมเดือนมกราคม ปี 2560) 
13. บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
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สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา สัญญาฉบบัท่ี 1 เร่ิมเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 ถึงปี 2561 (ส้ินสุดสัญญาแลว้) 

 สัญญาฉบบัท่ี 2 เร่ิมเดือนพฤศจิกายน ปี 2559 ถึงปี 2562 

 สัญญาฉบบัท่ี 3 เร่ิมเดือนตุลาคม ปี 2559 ถึงปี 2563 
14. บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนเมษายน ปี 2561 ถึงปี 2563 (สัญญาเดิมเร่ิมเดือนเมษายน ปี 2555) 
15. บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 

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

สถานท่ีตั้ง  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมิถุนายน ปี 2561 ถึงปี 2562 (สัญญาเดิมเร่ิมเดือนมิถุนายน ปี 2560) 
17. บริษัท เด็นโซ่ เท็น (ประเทศไทย) จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนพฤษภาคม ปี 2557 ถึงปี 2562 
18. บริษัท มาเจนด์ แมคซิส จ ากัด 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมกราคม ปี 2562 (สัญญาเดิมเร่ิมเดือนมกราคม ปี 2561) 
19. บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนเมษายน ปี 2558 ถึงปี 2563 
20. บริษัท โพสโค – ไทยน๊อคซ์ จ ากดั (มหาชน) 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมระยองอินดสัเตรียลปาร์ค 

ระยะเวลาตามสัญญา เดือนกรกฎาคม ปี 2561 ถึงปี 2564 (สัญญาเดิมเร่ิมเดือนเมษายน ปี 2560) 
21. บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 

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

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมีนาคม ปี 2559 ถึงปี 2564 

บริษัท อเิลคโทรลกัซ์ (ELS) ประเทศไทย จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนเมษายน ปี 2559 ถึงปี 2564 
23. บริษัท อ่อนนุช แลนด์ จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาตามสัญญา สัญญาฉบบัท่ี 1 เร่ิมเดือนมิถุนายน ปี 2559 ถึงปี 2564 (ส าหรับรถมินิบสั) 

 สัญญาฉบบัท่ี 2 เร่ิมเดือนกรกฎาคม ปี 2561 ถึงปี 2565 (ส าหรับรถมินิบสั) 
24. บริษัท สปอร์ต เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมกราคม ปี 2561 (สัญญาเดิมเร่ิมเดือนมกราคม ปี 2560) 
25. บริษัท ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนมกราคม ปี 2560 ถึงปี 2561 (ส้ินสุดสัญญาแลว้) 

 เร่ิมเดือนกุมภาพนัธ์ปี 2561 ถึงปี 2566 
26. บริษัท ไอซิน ออโตโมทฟี คาสติง้ จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัปราจีนบุรี 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ถึงปี 2565 
27. บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ถึงปี 2562 
28. บริษัท อนิทรี อโีคไซเคิลจ ากดั 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนกนัยายน ปี 2560 ถึงปี 2563 
29. บริษัท สยามแผ่นเหลก็วลิาส จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนกรกฎาคม ปี 2561 ถึงปี 2566 (สัญญาเดิมเร่ิมเดือน พฤษภาคม ปี 2559) 
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30. บริษัท ออโตลฟิ (ประเทศไทย) จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัชลบุรี 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนกนัยายน ปี 2560 ถึงปี 2564 
31. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัสระบุรี 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 ถึงปี 2563 
32. บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี ้ไทร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา สัญญาฉบบัท่ี 1 เร่ิมเดือนตุลาคม ปี 2560 ถึงปี 2561 (ส าหรับรถตูแ้ละรถมินิบสั) 

 สัญญาฉบบัท่ี 2 เร่ิมเดือนตุลาคม ปี 2560 ถึงปี 2561 (ส าหรับรถบสั) 
33. บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัสมุทรปราการ 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนกรกฎาคม ปี 2561 ถึงปี 2566 
34. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนสิงหาคม ปี 2561 ถึงปี 2565 
35. บริษัท อาร์พ ีทรานสปอร์ตเทช่ัน จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง จงัหวดัสุราษฎธ์านี 

ระยะเวลาตามสัญญา เร่ิมเดือนธนัวาคม ปี 2561 ถึงปี 2562 
หมายเหตุ :  
- ล าดบัท่ี 9 : บริษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จ ากดั และในกลุ่ม ประกอบดว้ย บริษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จ ากดั - 

ส านักงานใหญ่และบริษทั โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั และบริษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จ ากดั - สาขานิคม
อุตสาหกรรมเกตเวย ์

- ล าดบัท่ี 16 : บริษทั สยาม มิตซุย พีทีเอ จ ากดั แจง้เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ซีจี-เอม็ พีทีเอ จ ากดั 
- ล าดบัท่ี 17 : บริษทั ฟจิูทสึ เท็น (ประเทศไทย) จ ากดั ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เด็นโซ่ เท็น (ประเทศไทย)  จ ากดั และ

เม่ือครบก าหนดสญัญาหากไม่มีฝ่ายใดแสดงความจ านงยติุสญัญาน้ีมีผลใชอี้กคราวละ 1 ปี หลงัครบก าหนดสญัญา 
- ล าดบัท่ี 22 : บริษทั อีเล็คโทรลกัซ์ ประเทศไทย จ ากดั และในกลุ่มประกอบดว้ย บริษทัอีเล็คโทรลกัซ์ (EMA) และ

บริษทั อีเลค็โทรลกัซ์ (ELS) 
- ล าดบัท่ี 25 : บมจ. ไออาร์พีซี เม่ือสญัญาครบก าหนดจะขยายออกไปอีก 2 ปี จนถึง กมุภาพนัธ์ 2568 ใหข้ึ้นอยูก่บัการ

พิจารณาของผูว้า่จา้ง โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
- ล าดบัท่ี 28 : บจ. อินทรี อีโคไซเคิล เม่ือครบก าหนดสัญญายงัคงมีผลบงัคบัใชต้่อไป จนกวา่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะ

ปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งหมดตามสญัญา ครบถว้นเรียบร้อย 
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- ล าดบัท่ี 30 : บจ. ออโตลิฟ (ประเทศไทย) ภายในหลงัจากส้ินสุดสัญญาหากคู่สัญญายงัคงปฏิบติัต่อไป ให้ถือว่า
คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายยนิดีต่อสญัญาไปอีก 1 ปี นบัจากวนัส้ินสุดสญัญา  

 
2. สัญญาว่าจ้างรถร่วม 
บริษทัท าสัญญาวา่จา้งรถร่วมบริการกวา่ 71 รายเพื่อมารับส่งบุคลากรให้กบัลูกคา้บางราย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 บริษทัมีสัญญาวา่จา้งรถร่วมทั้งส้ิน 90 คนั แบ่งเป็นรถตูจ้  านวน 80  คนั และรถบสัจ านวน 10 
คนั โดยมีอายุสัญญา 1 ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี สัญญาทั้งหมดไม่เป็นภาระผกูพนัในการจา้งงาน
กบัคู่สัญญาและจะท าสัญญาต่อเม่ือบริษทัมีสัญญากบัลูกคา้แลว้เท่านั้น ทั้งน้ี สามารถสรุปสาระส าคญัใน
สัญญา ไดด้งัน้ี 

หมวด รายละเอยีด 

หมวดท่ี 1 บท
ทัว่ไป 

ผูรั้บจา้งร่วม ตกลงรับจา้ง บริการรับ-ส่งบุคลากรของลูกคา้ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ 
จะเป็นผูอ้นุญาต ก าหนดเส้นทาง ระยะเวลาของสัญญา จ านวนรถ เลขทะเบียนรถ 
และประเภทรถจะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ใหเ้ป็น
ผูป้ระกอบการขนส่งผูโ้ดยสารไม่ประจ าทาง 

หมวดท่ี 2 สภาพ
รถ 

ผูรั้บจา้งร่วมตอ้งน ารถท่ีสภาพดีและพร้อมใชง้านตลอดเวลา พร้อมส่ิงอ านวยความ
สะดวกพื้นฐานตามท่ีทางบริษทัฯ ก าหนด 

หมวดท่ี 3 
บุคลากรขบัรถ 

ผูรั้บจา้งร่วมตอ้งหานกัขบัท่ีดีมีคุณสมบติั อาทิ สุขภาพแขง็แรง สามารถติดต่อได้
ตลอดเวลา การอบรมเร่ืองการขบัรถ การซ่อมบ ารุงดูแลเคร่ืองยนต,์ และมีมารยาทใน
การขบัรถ เป็นตน้ 

หมวดท่ี 4 การ
บริการ 

ผูรั้บจา้งร่วมตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดหรือระเบียบเก่ียวกบัเร่ืองรถรับ-ส่งบุคลากรท่ี
มีและท่ีจะมีเกิดข้ึนในอนาคตอยา่งเคร่งครัด อีกทั้งปฏิบติัตามค าแนะน าของบริษทัฯ 
โดยใหถื้อวา่ขอ้ก าหนดหรือระเบียบและบริษทัฯ สามารถตรวจสอบการท างานของผู ้
รับจา้งร่วมได ้พร้อมกบัจะตอ้งส่งเอกสาร แบบบนัทึกการซ่อมบ ารุงส าหรับรถร่วม 
(OP-F0028.001) พร้อมกบัการวางบิลทุกๆ ส้ินเดือน 

หมวดท่ี 5 
ระยะเวลาการจา้ง 

- ผูรั้บจา้งร่วม ไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาหรือกระท าการผดิสัญญาขอ้หน่ึงขอ้
ใด เช่น ผลการประเมินการบริการไม่ถึงเกณฑ ์ยนิดีใหผู้รั้บจา้งบอกเลิกสัญญา
จา้งไดท้นัที 

- ผูรั้บจา้งร่วม ประสงคจ์ะบอกเลิกสัญญาจะตอ้งท าหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรใหผู้รั้บจา้งทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนบอกเลิกสัญญา 

หมวดท่ี 6 การ
ประเมินผล 

- ผูรั้บจา้งร่วม ตกลงบริษทัฯ ท าการประเมินผลการบริการได ้และยนิดียอมรับ
ผลการประเมินท่ีออกมา 

- การประเมินการใหบ้ริการ ความพึงพอใจของรถร่วมของผูรั้บจา้งร่วม 
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3. สัญญาประกนัภัยของรถของบริษัท 
บริษทัฯ มีการจดัท าประกนัภยักบัยานพาหนะทุกคนั ทั้งรถท่ีให้บริการและรถส าหรับซ่อมบ ารุงและ

ใช้ในการปฏิบติังานสนบัสนุนการเดินรถ โดยสัญญาประกนัภยัครอบคลุมความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
ไดแ้ก่ ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามยั ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น รวมถึงครอบคลุมความเสียหาย
ต่อลูกคา้ ไดแ้ก่ การชดเชยรักษาพยาบาล การชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือพิการ และยงัครอบคลุมความเสียหาย
ท่ีเกิดกบัรถและนกัขบัอีกดว้ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีจ  านวนสัญญาประกนัภยั โดยสรุปไดด้งัน้ี 
ช่ือบริษัท
ประกนั 

ประเภท
ประกนัภัย 

จ านวน
กรมธรรม์ 

ทะเบียนรถเลขที ่ 

บมจ. เอม็ 
เอส ไอ จี 
ประกนัภยั 

ประเภท 1 88 เลขท่ีผล7500, เลขท่ี30-3822, เลขท่ี30-2136, เลขท่ี30-2137, 
เลขท่ี30-2953, เลขท่ี30-2970, เลขท่ี30-2372, เลขท่ี30-2444, 
เลขท่ี30-0856, เลขท่ี30-0855, เลขท่ี30-0876, เลขท่ี30-0882, 
เลขท่ี30-3825, เลขท่ี30-1391, เลขท่ี30-1483,  เลขท่ี30-1573, 
เลขท่ี30-1584, เลขท่ี30-1586, เลขท่ี30-1585, เลขท่ี30-1587, 
เลขท่ี30-1588, เลขท่ี30-0658, เลขท่ี30-0659, เลขท่ี30-0660,
เลขท่ี30-0661, เลขท่ี30-0662, เลขท่ี30-0663, เลขท่ี30-0664, 
เลขท่ี30-0665, เลขท่ี30-3746, เลขท่ี30-4360, เลขท่ี30-4361, 
เลขท่ี30-4362, เลขท่ี30-4363, เลขท่ี30-4364, เลขท่ี30-4408, 
เลขท่ี30-1401, เลขท่ี30-1682, เลขท่ี30-1976, เลขท่ี30-1977,
เลขท่ี30-1978, เลขท่ี30-1988, เลขท่ี30-1993, เลขท่ี30-2148, 
เลขท่ี30-2184, เลขท่ี30-2185, เลขท่ี30-2373, เลขท่ี30-0646, 
เลขท่ี30-0647, เลขท่ี30-0611, เลขท่ี30-2594, เลขท่ี30-2593, 
เลขท่ี30-0667, เลขท่ี30-2980, เลขท่ี30-2981, เลขท่ี30-0841, 
เลขท่ี30-1030, เลขท่ี30-1031, เลขท่ี30-1034, เลขท่ี30-1036, 
เลขท่ี30-1037, เลขท่ี30-1032, เลขท่ี30-1038, เลขท่ี30-1033, 
เลขท่ี30-1039, เลขท่ี30-1040, เลขท่ี30-4128, เลขท่ี30-4132, 
เลขท่ี30-4133, เลขท่ี30-4182, เลขท่ี30-4183, เลขท่ี30-4231, 
เลขท่ี30-4232, เลขท่ี30-4368, เลขท่ี30-4369, เลขท่ี30-4370, 
เลขท่ี30-4371, เลขท่ี30-4372, เลขท่ี30-4374, เลขท่ี30-4375, 
เลขท่ี30-4376, เลขท่ี30-4897, เลขท่ี30-4898, เลขท่ี30-4899, 
เลขท่ี30-4900, เลขท่ี 30-4989, เลขท่ี30-4997, เลขท่ี30-4998 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่1 - 63 
 

ช่ือบริษัท
ประกนั 

ประเภท
ประกนัภัย 

จ านวน
กรมธรรม์ 

ทะเบียนรถเลขที ่ 

บมจ. ไทย
ศรี
ประกนัภยั 

ประเภท 1 91 เลขท่ีขต-3086, เลขท่ีขท-1057, เลขท่ีผม-8065, เลขท่ีขษ-6037, 
เลขท่ีฒฉ-6838, เลขท่ีงค-1773, เลขท่ีผม-2179, เลขท่ีผห-4240, 
เลขท่ี30-0849, เลขท่ี30-0850, เลขท่ี30-4228, เลขท่ี30-4229, 
เลขท่ี30-0883, เลขท่ี30-0884, เลขท่ี30-0967, เลขท่ี30-0966,  
เลขท่ี30-0965, เลขท่ี30-2588, เลขท่ี30-4366, เลขท่ี30-1240, 
เลขท่ี30-1257, เลขท่ี30-1258, เลขท่ี30-1259, เลขท่ี30-1260, 
เลขท่ี30-1374, เลขท่ี30-1375, เลขท่ี30-1376, เลขท่ี30-1308, 
เลขท่ี30-1402, เลขท่ี30-1463, เลขท่ี30-1547, เลขท่ี30-1615, 
เลขท่ี30-1614, เลขท่ี30-1987, เลขท่ี30-1992, เลขท่ี30-2078, 
เลขท่ี30-2079, เลขท่ี30-2366, เลขท่ี30-2294, เลขท่ี30-2204, 
เลขท่ี30-2205, เลขท่ี30-2344, เลขท่ี30-2352, เลขท่ี30-2354, 
เลขท่ี30-2399, เลขท่ี30-2400, เลขท่ี30-2521, เลขท่ี30-2587, 
เลขท่ี30-2584, เลขท่ี30-2501, เลขท่ี30-0703, เลขท่ี30-2641, 
เลขท่ี30-2646, เลขท่ี30-2648, เลขท่ี30-0612, เลขท่ี30-0613, 
เลขท่ี30-0614, เลขท่ี30-0625, เลขท่ี30-0624, เลขท่ี30-2633, 
เลขท่ี30-2634, เลขท่ี30-2635, เลขท่ี30-2636, เลขท่ี30-2637, 
เลขท่ี30-2638, เลขท่ี30-0669, เลขท่ี30-0668, เลขท่ี30-0670, 
เลขท่ี30-2686, เลขท่ี30-2687, เลขท่ี30-2968, เลขท่ี30-2969, 
เลขท่ี30-2982, เลขท่ี30-0778, เลขท่ี30-0779, เลขท่ี30-0780,
เลขท่ี30-0784, เลขท่ี30-0785, เลขท่ี30-0786, เลขท่ี30-0787, 
เลขท่ี30-0794, เลขท่ี30-0795, เลขท่ี30-0806, เลขท่ี30-0807, 
เลขท่ี30-0808, เลขท่ี30-0887, เลขท่ี30-0889, เลขท่ี30-0916, 
เลขท่ี30-0917, เลขท่ี30-0918, เลขท่ี30-3712 

บมจ. ไทย
ศรี
ประกนัภยั 

ประเภท 3 48 เลขท่ี30-0853, เลขท่ี30-0854, เลขท่ี30-0877, เลขท่ี30-0878,
เลขท่ี30-3826, เลขท่ี30-0881, เลขท่ี30-1142, เลขท่ี30-1143, 
เลขท่ี30-4230, เลขท่ี30-4224, เลขท่ี30-4225, เลขท่ี30-4226, 
เลขท่ี30-4227, เลขท่ี30-4608, เลขท่ี30-4609, เลขท่ี30-1687, 
เลขท่ี30-1686, เลขท่ี30-1685, เลขท่ี30-1942, เลขท่ี30-2469, 
เลขท่ี30-0842, เลขท่ี30-0857, เลขท่ี30-0858, เลขท่ี30-0859, 
เลขท่ี30-0860, เลขท่ี30-0861, เลขท่ี30-0862, เลขท่ี30-0863, 
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ช่ือบริษัท
ประกนั 

ประเภท
ประกนัภัย 

จ านวน
กรมธรรม์ 

ทะเบียนรถเลขที ่ 

เลขท่ี30-0864, เลขท่ี30-0865, เลขท่ี30-0866, เลขท่ี30-0867, 
เลขท่ี30-0868, เลขท่ี30-0886, เลขท่ี30-0890, เลขท่ี30-4124, 
เลขท่ี30-4125, เลขท่ี30-4126, เลขท่ี30-4127, เลขท่ี30-4170, 
เลขท่ี30-4181, เลขท่ี30-4253, เลขท่ี30-4254, เลขท่ี30-4233, 
เลขท่ี30-4255, เลขท่ี30-4256,  เลขท่ี30-4595, เลขท่ี30-4596 

บมจ.
อาคเนย ์
 

ประเภท 1 18 เลขท่ี30-1149, เลขท่ี30-2854, เลขท่ี30-1135, เลขท่ี30-1136, 
เลขท่ี30-1392, เลขท่ี30-1393, เลขท่ี30-1394, เลขท่ี30-1395, 
เลขท่ี30-1396, เลขท่ี30-1397, เลขท่ี30-1398, เลขท่ี30-1301, 
เลขท่ี30-1464, เลขท่ี30-1638, เลขท่ี30-2502, เลขท่ี30-4107,  
เลขท่ี30-4108, เลขท่ี30-4122 

บมจ. ไทย
ประกนัภยั 

ประเภท 1 14 เลขท่ี30-4614, เลขท่ี30-4613, เลขท่ี30-1389, เลขท่ี30-1390, 
เลขท่ี30-1391, เลขท่ี30-3745, เลขท่ี30-3747, เลขท่ี30-4617, 
เลขท่ี30-4636, เลขท่ี30-4637, เลขท่ี30-4638, เลขท่ี30-4639, 
เลขท่ี30-4640, เลขท่ี30-4604 

บจ. ที.พี.
แอนด ์แอส
โซซิเอทส์ 
(1992) 

ประเภท 1 10 เลขท่ี30-1148, เลขท่ี30-1338, เลขท่ี30-1339, เลขท่ี30-1637, 
เลขท่ี30-1837, เลขท่ี30-2515, เลขท่ี30-1482, เลขท่ี30-1681, 
เลขท่ี30-1684, เลขท่ี30-1735 

บจ. มิตซุย 
สุมิโตโม 
อินชวัรันซ์ 

ประเภท 1 19 เลขท่ี30-3823, เลขท่ี30-1246, เลขท่ี30-1241, เลขท่ี30-1389, 
เลขท่ี30-1390, เลขท่ี30-1550, เลขท่ี30-1583, เลขท่ี30-1896, 
เลขท่ี30-4409, เลขท่ี30-2149, เลขท่ี30-2150, เลขท่ี30-0781, 
เลขท่ี30-0782, เลขท่ี30-0783, เลขท่ี30-0793, เลขท่ี30-1503, 
เลขท่ี30-1504, เลขท่ี30-1505, เลขท่ี30-1506 

บจ. วริิยะ 
ประกนัภยั 

ประเภท 1 1 เลขท่ีผอ5834 

รวมสัญญาประกนัภัย
ทั้งหมด 
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หมายเหตุ : 
- ประกนัภยัชั้น 1 ใหค้วามคุม้ครองต่อชีวติ ร่างกายหรืออนามยัของบุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารในรถ คุม้ครองความ

เสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก คุม้ครองความเสียหายต่อตวัรถคนัเอาประกนัภยั คุม้ครองต่อความสูญหาย
และไฟไหมข้องตวัรถคนัเอาประกนัภยั 

- ประกนัภยัชั้น 3 ใหค้วามคุม้ครองต่อชีวติ ร่างกาย หรืออนามยัของบุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารในรถ และคุม้ครอง
ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 

4. สัญญาค า้ประกนัการบริการ 
ลูกคา้บางส่วนของบริษทัฯ มีเง่ือนไขใหบ้ริษทัฯ จดัท าสัญญาค ้าประกนัการใหบ้ริการเดินรถ เพื่อเป็น

หลกัประกนัในการปฏิบติัตามสัญญา โดยในกรณีท่ีบริษทัผิดนดัหรือไม่น ารถมาให้บริการตามสัญญา อนั
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้สามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากสถาบนัการเงินผูค้  ้าประกนั 
โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท าหนงัสือสัญญาค ้าประกนัการให้บริการ (Bank Guarantee) และหนงัสือการประกวด
ราคาค ้าประกนั กบัสถาบนัการเงินภายในประเทศไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ  านวนทั้งส้ิน 3 แห่ง ดงัน้ี 
ธนาคารกสิกรไทย : ไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ 

หนงัสือสัญญาค ้าประกนัการใหบ้ริการ (Bank Guarantee) 
วงเงินค ้าประกนั จ านวนรวม 5.47 ลา้นบาท 
วนัท่ีครบก าหนด หนงัสือค ้า
ประกนั / ลูกคา้ตามสญัญาค ้า
ประกนั 

-   มกราคม 2566 กบับริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
-   ธนัวาคม 2562 กบับริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 
-   กรกฎาคม 2564 กบับริษทั โพสโค - ไทยน็อคซ์ จ ากดั (มหาชน) 
-   พฤษภาคม 2562 กบับริษทั สยาม มิตซุย พีทีเอ จ ากดั 
-   สิงหาคม 2563 กบับริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั 
-   ธนัวาคม 2563 กบับริษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากดั 
-   ธนัวาคม 2563 กบับริษทั ปูนซีเมนต ์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
-   มิถุนายน 2566 กบับริษทั เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท ์จ ากดั 

หลกัประกนั ไม่มี 
วงเงินสินเช่ือ จ านวน 10 ลา้นบาท 
ธนาคารกรุงเทพ: ไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ 
วงเงินค ้าประกนั จ านวนรวม 0.79 ลา้นบาท 
วนัท่ีครบก าหนดการค ้า
ประกนั 

-   มกราคม 2563 กบับริษทั ไดก้ิน อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
-   มิถุนายน 2563 กบับริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  

หลกัประกนั เงินสด 
วงเงินสินเช่ือ จ านวน 2 ลา้นบาท 
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ธนาคารเกยีรตินาคิน: ไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ 
วงเงินค ้าประกนั จ านวนรวม 0.40 ลา้นบาท 
วนัท่ีครบก าหนดการค ้า
ประกนั 

 มีนาคม 2564 ค  ้าประกนักบับริษทั เอ็นเอส-สยามยไูนเต็ลสตีล จ ากดั 

หลกัประกนั ไม่มี 

วงเงินสินเช่ือ จ านวน 10 ลา้นบาท 

 
5. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

- บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั  
 

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 
ช่ือบริษัทภาษาไทย บริษัท เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือบริษทัภาษาองักฤษ ATP30 Public Company Limited 
ช่ือยอ่หุน้สามญั ATP30 
ช่ือยอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิ ATP30-W1 
ทุนจดทะเบียน 154,678,500 บาท 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 137,056,570 บาท (วนัท่ีจดทะเบียนเพิ่มทุน 7 ม.ค. 2562) 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ 0.25 บาท 
การประกอบธุรกิจ ใหบ้ริการรถโดยสารไม่ประจ าทางเพื่อขนส่งพนกังานของโรงงาน

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

20160 
โทรศพัทแ์ละโทรสาร 0-3846-8788  

สาขาระยอง เลขท่ี 13/3 ซอยมาบชลูด 4 ถนนมาบชะลูด - แหลมสน ต าบลหว้ยโป่ง  
อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
โทรศพัท ์0-3868-3151 
โทรสาร 0-3833-7667 

ส านกังานบางพระ เลขท่ี 102/48 หมู่ท่ี 9  ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20210 
โทรศพัทแ์ละโทรสาร 0-3831-3054 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107558000105 
เวบ็ไซต ์ www.atp30.com 
เลขานุการบริษทั / 
นกัลงทุนสัมพนัธ์ 

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

นกัลงทุนสัมพนัธ์ นางสาวโชติกา วีระศิลป์ 
โทรศพัท ์0-3846-8789, 09-1774-4432 
E-Mail: chotiga@atp30.com 
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ช่ือบริษัทภาษาไทย บริษัท เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 
ผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 
5874 หรือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 3930 
หรือ นางชลรส สันติอศัวราภรณ์    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 
4523 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์จ  ากดั (ประเทศไทย) 
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7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

1. บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ดงัน้ี 
รายละเอยีด หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ทุนจดทะเบียน บำท 110,000,000 154,687,500 154,687,500 
ทุนจดทะเบียนช ำระ บำท 110,000,000 123,749,951 130,865,945 
หุน้สำมญั หุน้ 440,000,000 618,750,000 618,750,000 
หุน้สำมญัท่ีช ำระ หุน้ 440,000,000 494,999,804 523,463,781 
มูลค่ำท่ีตรำไวต่้อหุน้ บำท 0.25 0.25 0.25 
หมำยเหตุ: บริษัทฯ มีกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนหุ้นสำมัญจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ ATP30-W1 คร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 28 
ธันวำคม 2562 กับทำงกระทรวงพำณิชยใ์นวนัท่ี 7 ม.ค. 2562 จ ำนวน 24.76 หุ้น มีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้เป็นจ ำนวน 
137,056,570 บำทและจ ำนวนหุน้สำมญั 548,226,281 หุน้  

7.2  ผู้ถือหุ้น 
รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่และสัดส่วนกำรถือหุน้ 10 ล ำดบัแรก โดยแสดงจ ำนวนหุน้ท่ีถือ ณ ตน้ปีจนถึง

ปัจจุบนั ดงัน้ี 
ล าดับที ่ ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น การถือหุ้น (%) 

  1 ม.ค. 2561 13 มี.ค. 2562  

1 รวมจ านวนหุ้นกลุ่มพานิชชีวะ 94,500,000 106,264,800 19.38 * 

 1.1  นำยชำติชำย พำนิชชีวะ 64,260,000 76,024,800 13.87  
 1.2  นำงสมหะทยั พำนิชชีวะ 7,560,000 7,560,000 1.38  
 1.3  นำยพำทิศ พำนิชชีวะ 7,560,000 7,560,000 1.38  
 1.4  นำยสำริศ พำนิชชีวะ 7,560,000 7,560,000 1.38  
 1.5  เด็กหญิงอำภำพิศ พำนิชชีวะ 7,560,000 7,560,000 1.38  

2 รวมจ านวนหุ้นกลุ่มเตชากูล 100,187,887 99,507,087 18.15 * 

 2.1  นำยปิยะ เตชำกลู 50,625,000 55,000,000 10.03  
 2.2  นำงสำยสุทธ์ิ เตชำกลู 49,562,887 44,507,087 8.12  

3 นายววิฒัน์ กรมดิษฐ์ 34,200,000 42,750,000 7.80 * 

4 บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จ ากดั 29,490,199 29,390,199 5.36  

5 นายพงษ์ชัย จงไพศาลศิลป์ 13,070,000 16,159,500 2.95  

6 นายบัณฑิต ตุงคะเศรณี 14,000,000 15,372,000 2.80  

7 นางสาววภิาว ีกรมดิษฐ์ 11,342,800 12,662,903 2.31  
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ล าดับที ่ ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น การถือหุ้น (%) 

8 นางจรูญลกัษณ์ พานิชชีวะ 10,125,000 10,125,000 1.85  

9 นางนาธฤดี ศรีประจิตติชัย 2,000,000 9,300,000 1.70  

10 นายอภิรเมธ อุตรวณชิ - 8,405,400 1.53  

 รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 308,915,886 349,936,889 63.83  

 อืน่ๆ 186,083,918 189,289,392 36.17  

 รวมทั้งส้ิน 494,999,804 548,226,281 100.00  
หมำยเหตุ : บริษทัฯ ไดปิ้ดสมุดวนัท่ี 13 มีนำคม 2562 ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทั แต่ละท่ำนไม่มีสดัส่วนกำรถือหุน้รวมกนัเกิน
กวำ่ร้อยละ 25 ของหุน้สำมญัทั้งหมด และจ ำนวนหุน้ท่ีถือรวมกนัของคณะกรรมกำรทั้งทำงตรงและทำงออ้มคิดรวมกนัเป็น
ร้อยละ 45.33 ของจ ำนวนหุน้สำมญัทั้งหมด 

 
7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

บริษทัฯ มีหลกัทรัพยแ์ปลงสภำพ คือ ใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สำมญัเพิ่มทุนของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) รุ่นท่ี 1 ส ำหรับผูถื้อหุ้นเดิม (ATP30-W1) โดยก ำหนด
ระยะเวลำกำรใช้สิทธิส ำหรับผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิแปลงสภำพ ATP30-W1 ได ้4 คร้ัง
ไดแ้ก่วนัท่ี 29 ธนัวำคม 2560 วนัท่ี 29 มิถุนำยน 2561 วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 และวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2562 
ซ่ึงก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยตรงกบัวนัท่ี 23 พ.ค. 2562 อตัรำกำรใชสิ้ทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย
มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัได ้1 หุ้นรำคำ 0.85 บำท ระยะเวลำเจง้ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตั้งแต่วนัท่ี 8 - 22 เมษำยน  
2562 

 
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในแต่ละปี ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิท่ี
เหลือหลงัจำกหักภำษีและส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินของ
บริษัทฯ  อย่ำงไรก็ตำมกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะข้ึนกับกระแสเงินสด แผนกำรลงทุน เง่ือนไขทำง
กฎหมำย โดยทำงบริษทัฯ ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและเหมำะสมของปัจจยัอ่ืนๆ ในอนำคตและกำรจ่ำยเงินปัน
ผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษทัฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

ทั้งน้ี มติคณะกรรมกำรของบริษทัที่อนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลจะตอ้งน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
ขออนุมตัิ อน่ึง คณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลได ้หำกเห็นสมควร
วำ่มีควำมเหมำะสมและไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ทั้งน้ีจะตอ้งรำยงำนให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้น
ทรำบในกำรประชุมทุกครำว โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 
 



  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   ส่วนที ่2 - 3 

 (หน่วย: บำท) 
รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัรำก ำไรสุทธิต่อหุ้น  0.044 0.053 0.079 
อตัรำกำรจ่ำยปันผลต่อหุ้น  0.045 0.030 0.040 
มูลค่ำเงินปันผลท่ีจ่ำย (บำท) 19,681,201 15,643,871 21,929,051 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ  ร้อยละ 94.79 ร้อยละ 62.96 ร้อยละ 56.51 
หมำยเหตุ : อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลค ำนวณมำจำกเงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี หำรดว้ยก ำไรสุทธิปี 2561 หกัหลงัส ำรองตำม
กฏหมำยตั้งเพ่ิมส ำหรับปี 2561  



  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   ส่วนที ่2 - 4 

8. โครงสร้างการจัดการ 
 

 
 

โครงสร้ำงกำรจดักำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมกำรทั้งหมด 6 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร และคณะผูบ้ริหำรทั้งหมด 8 ท่ำน และมีบุคลำกรของบริษทัฯ 
รวมทั้งส้ิน 338 ท่ำน 
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   ส่วนที ่2 - 5 

คณะกรรมการบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 
นายชาติชาย พานิชชีวะ  นายววิฒัน์ กรมดิษฐ์  นายปิยะ เตชากูล  นางสมหะทัย พานิชชีวะ 

       
  

 

 

 

 

 

 

 นายก าชัย บุญจิรโชติ  นางสุวรรณ ีค ามั่น  ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ  



  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   ส่วนที ่2 - 6 

8.1 คณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษทั (Board of Directors) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 7 ท่ำน 
ดงัน้ี 

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง วนัทีเ่ร่ิม 
ด ารงต าแหน่ง 

เข้าร่วม
ประชุม 

สัดส่วน 
ร้อยละ 

นำยชำติชำย พำนิชชีวะ ประธำนกรรมกำรบริษทั  31 ต.ค. 2548 4/5 80 
นำยววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ รองประธำนกรรมกำรบริษทั  31 ต.ค. 2548 5/5 100 
นำยปิยะ เตชำกลู กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร 31 ต.ค. 2548 5/5 100 
นำงสมหะทยั พำนิชชีวะ กรรมกำร 31 เม.ย. 2556 4/5 80 
นำงสุวรรณี ค ำมัน่ กรรมกำรอิสระ 30 เม.ย. 2556 5/5 100 
ดร. สุพจน์ เธียรวฒิุ กรรมกำรอิสระ 30 เม.ย. 2556 5/5 100 
นำยก ำชยั บุญจิรโชติ กรรมกำรอิสระ 30 เม.ย. 2556 5/5 100 
หมำยเหตุ : 
- นำงสุกำนดำ พทุธรักษำ ท ำหนำ้ท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบและเลขำนุกำรบริษทั 
- วำระพิจำรณำกำรเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรเก่ำท่ีพน้จำกต ำแหน่งวำระ มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสำมัญ

ประจ ำปี 2561 นำยปิยะ เตชำกูล นำงสมหะทัย พำนิชชีวะและนำยก ำชัย บุญจิรโชติ ได้รับกำรแต่งตั้ งให้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งไดอี้ก เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2561 

- คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรจ ำนวน 4 ท่ำน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.14 ของ
จ ำนวนคณะกรรมกำรบริษทั 

- ปี 2561 ไม่มีกำรจดัประชุมกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรประชุมระหวำ่งกนัเอง 

 
เร่ืองทีไ่ด้รับการอนุมัติในปี 2561 
- อนุมติังบกำรเงินส ำหรับปี 2561 และรำยไตรมำสปี 2561 ท่ีผำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
- อนุมติักำรจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรอง และอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

2561 
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
- แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2562 
- อนุมติัแบบประเมินควำมเพียงพอระบบควบคุมภำยใน ประจ ำปี 2561 
- อนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 
- อนุมติัแผนธุรกิจและก ำหนดทิศทำงด ำเนินธุรกิจ ประจ ำปี 2562 
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   ส่วนที ่2 - 7 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท  
 กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทัฯ คือ นำยชำติชำย พำนิชชีวะ นำยวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ และนำย
ปิยะ เตชำกูล และประทบัตรำส ำคญัของบริษทั ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงจ ำนวนช่ือหรือกรรมกำรท่ีจะลง
ช่ือเป็นส ำคญัผูกพนับริษทัไดน้ั้น ให้กรรมกำรสองในสำมคนลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญั
ของบริษทั 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีป่ระธานกรรมการบริษัท  
1. รับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรในกำรก ำกบั ติดตำม ดูแล กำรบริหำรงำนและกำรปฏิบติั

หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรให้บรรลุวตัถุประสงค์ตำมแผนงำน นโยบำยและเป้ำหมำยขององค์กรท่ี
ก ำหนดไวไ้ดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลต่อบริษทั 

2. เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั รวมถึงควบคุมกำรประชุม
ใหเ้ป็นตำมขอ้บงัคบัและระเบียบวำระท่ีก ำหนดได ้

3. เสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีระหว่ำงคณะกรรมกำรทุกคณะและระหว่ำงคณะกรรมกำรกบัฝ่ำยกำร
จดักำร 
 

ส าหรับปี 2561 คณะกรรมการมีรายละเอยีด ดังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees) ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงัน้ี 

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง วนัทีเ่ร่ิม
ต าแหน่ง 

การเข้าร่วม
ประชุม 

สัดส่วน
ร้อยละ 

นำงสุวรรณี ค ำมัน่ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 30 เม.ย. 2556 4/4 100 
ดร. สุพจน์ เธียรวฒิุ กรรมกำรตรวจสอบ 30 เม.ย. 2556 4/4 100 
นำยก ำชยั บุญจิรโชติ กรรมกำรตรวจสอบ 30 เม.ย. 2556 4/4 100 
หมำยเหตุ :   
- นำงสุวรรณี ค ำมัน่ กรรมกำรตรวจสอบเป็นผูมี้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบ

กำรเงิน ซ่ึงจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสถิติศำสตร์บัณฑิต แผนกวิชำสถิติ  คณะพำณิชยศำสตร์กำรบัญชี 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั และมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีผำ่นมำ โดยมีรำยละเอียดท่ีส ำคญัดงัน้ี 

 -   ปี 2551 - 2557 ด ำรงต ำแหน่งรองเลขำธิกำร ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ  
 -   ปี 2557 - 2560 ด ำรงต ำแหน่ง เลขำธิกำรมูลนิธิพฒันำไท และ 
 -   ปี 2560 ถึงปัจจุบนั ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรมูลนิธิพฒันำไท ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ  
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน ดงัน้ี 
ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง วนัท่ีเร่ิม 

ด ำรงต ำแหน่ง 
เขำ้ร่วม
ประชุม 

สัดส่วน
ร้อยละ 

ดร. สุพจน์ เธียรวฒิุ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง / กรรมกำรอิสระ 

30 เม.ย. 2557 1/1 100 

นำยปิยะ เตชำกลู กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง / 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

30 เม.ย. 2557 1/1 100 

น.ส. นิชำนนัท ์รัตนเกตุ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 30 เม.ย. 2557 1/1 100 
น.ส. ปัทมำพร ประสำท
เขตกำรณ์ 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 06 พ.ย. 2561 - - 

หมำยเหตุ : นำงสำวปัทมำพร ประสำทเขตกำรณ์ ท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees) ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงัน้ี 

ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง วนัท่ีเร่ิม 
ด ำรงต ำแหน่ง 

เขำ้ร่วม
ประชุม 

สัดส่วน 
ร้อยละ 

นำยชำติชำย พำนิชชีวะ ประธำนกรรมกำรบริหำร  31 ต.ค. 2548 16/16 100 
นำยววิฒัน์ กรมดิษฐ์ กรรมกำรบริหำร / ท่ีปรึกษำ 31 ต.ค. 2548 16/16 100 
นำยปิยะ เตชำกลู กรรมกำรบริหำร /กรรมกำรผูจ้ดักำร 31 ต.ค. 2548 16/16 100 

 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 
ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงัน้ี 

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง วนัทีเ่ร่ิม 
ด ารง

ต าแหน่ง 

เข้าร่วม
ประชุม 

สัดส่วน 
ร้อยละ 

นำยก ำชยั บุญจิรโชติ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ 

26 ก.พ. 2561 - - 

ดร. สุพจน์ เธียรวฒิุ กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ 

26 ก.พ. 2561 - - 

นำยชำติชำย พำนิชชีวะ กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

26 ก.พ. 2561 - - 



  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   ส่วนที ่2 - 9 

หมำยเหตุ : ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2561 ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน   
 

8.2     คณะผู้บริหาร (Management Team) ประกอบดว้ยผูบ้ริหำรจ ำนวน 8 ท่ำน ดงัน้ี 
ช่ือ -  นามสกุล ต าแหน่ง 

นำยปิยะ เตชำกลู กรรมกำรผูจ้ดักำร / รักษำกำรแทนผูจ้ดักำรฝ่ำยซ่อมบ ำรุง 
น.ส. นิชำนนัท ์รัตนเกตุ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยปฏิบติั 
น.ส. พรรณี คูหำวลัย ์ ผูจ้ดักำรอำวุโสกำรเงินและบญัชี 
น.ส. โชติกำ วีระศิลป์ ผูจ้ดักำรกำรเงินและควบคุม 
นำยวนิยั พุม่พิศ ผูจ้ดักำรอำวุโสฝ่ำยปฏิบติักำร 
น.ส. ปัทมำพร ประสำทเขต
กำรณ์ 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยประกนัคุณภำพ / ผูจ้ดักำรฝ่ำยควำมปลอดภยั (รักษำกำร) / 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและเลขำนุกำรบริหำรควำมเส่ียง 

น.ส. ปนดัดำ โชติเนตร ผูจ้ดักำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษยแ์ละธุรกำร 
นำงสุกำนดำ พุทธรักษำ เลขำนุกำรบริษทั  
หมำยเหตุ :  
1. นำยธเนษฐศ์กัด์ิ แสนวนัดี เป็นผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยปฎิบติักำร ลำออกเม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2561 
2. นำยภำสกร เช่ียวชำญกิจ เป็นผูจ้ดักำรฝ่ำยซ่อมบ ำรุง ลำออกเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2561 
3. นำงสำวปนดัดำ โชติเนตร เป็นผูจ้ดักำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษยแ์ละธุรกำร เร่ิมท ำงำนวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2561 
4. นำยสมจินต ์เอกรังษี เป็นผูจ้ดักำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษยแ์ละธุรกำร ลำออกเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2561 
5. นำงสำวพรรณี คูหำวลัย ์รับต ำแหน่งเป็นผูจ้ดักำรอำวโุสกำรเงินและบญัชี (CFO) เม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 
6. นำยวนิยั พุม่พิศ รับต ำแหน่งเป็นผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยปฏิบติักำร เม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 
7. นำงสำวปัทมำพร ประสำทเขตกำรณ์ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเส่ียง จำกมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 6 พ.ย. 2561 

 
8.3 เลขานุการบริษัท : ท่ีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 ณ วนัท่ี 3 สิงคม 2559 โดยมติ
แต่งตั้ง นำงสุกำนดำ พุทธรักษำ เป็นผูท้  ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรบริษทั และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
ประวติักำรศึกษำ : ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ วทิยำลยัพำณิชยศำสตร์ มหำวทิยำลยับูรพำ 
 ปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตย ์สถำบนัรำชภฎัสวนสุนนัทำ 
กำรอบรมเลขำนุกำรบริษทั  : Basic Company Secretary Trainning, Jun 20-22, 2016 
กำรเขำ้ร่วมประชุมปี 2561 : กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 
 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 5/5 
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คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท  
คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูค้ดัเลือกบุคคลท่ีจะด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทั โดยคดัเลือกจำก

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมและสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ ทั้งน้ี เลขำนุกำรบริษทัอำจ
เป็นบุคคลเดียวกนักบัเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัก็ได ้

 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ  

เลขำนุกำรบริษทั ตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงัและควำมซ่ือสัตยสุ์จริต 
ตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงไดก้ ำหนดบทบำทหนำ้ท่ีและ
ควำมรับผดิชอบส ำหรับเลขำนุกำรบริษทัไวโ้ดยเฉพำะ ดงัน้ี  
1. ให้ค  ำแนะน ำเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรในขอ้กฎหมำย ระเบียบ และขอ้บงัคบั

ต่ำงๆ ของบริษทัฯ ท่ีตอ้งปฏิบติัตำม ดูแลให้กำรด ำเนินกิจกำรของคณะกรรมกำรบริษทัเป็นไปอยำ่ง
รำบร่ืน มีประสิทธิภำพสอดคลอ้งกบักฏหมำยและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. รับผิดชอบในกำรจดักำรประชุมผูถื้อหุ้น ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัให้เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้
ขอ้บงัคบัของบริษทั 

3. บนัทึกรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั รวมทั้งติดตำมใหมี้กำรปฏิบติั
ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

4. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำร ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทะเบียนกรรมกำร 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนประจ ำปีของ

บริษทัฯ  
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

5. จดัท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร รำยงำนประจ ำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น 
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุมผู ้ถือหุ้นและรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั  

6. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรบริษทัหรือผูบ้ริหำรพร้อมทั้งจดัส่งส ำเนำ
รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียให้ประธำนกรรมกำรบริษทั และประธำนกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 7 วนั
ท ำกำรนบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรำยงำนนั้น 

7. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
8. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
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หลกัในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท 
เลขำนุกำรบริษัท ตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบด้วยควำมระมดัระวงัและซ่ือสัตย์สุจริต 

รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบริษทัตำมมติคณะกรรมกำร
บริษทัตลอดจนมติผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
1. กำรตดัสินใจกระท ำบนพื้นฐำนของขอ้มูลท่ีน่ำเช่ือโดยสุจริตเพียงพอ 
2. กำรตดัสินใจกระท ำไปโดยท่ีตนเองไม่มีส่วนไดเ้สียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มของกำรตดัสินใจใน

เร่ืองนั้นๆ 
3. กำรกระท ำกำรโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส ำคญั 
4. กระท ำกำรท่ีมีจุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสมและไม่กระท ำอนัเป็นกำรขดัหรือแยง้กบัประโยชน์

ของบริษทัฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 
5. ไม่หำประโยชน์จำกกำรใชข้อ้มูลของบริษทัท่ีล่วงรู้มำ เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณชนหรือ

กำรใชท้รัพยสิ์นหรือหำโอกำสทำงธุรกิจในลกัษณะท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืนหลกัเกณฑ์และหลกัปฎิบติัทัว่ไป
ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

6. ไม่เข้ำท ำข้อตกลงหรือสัญญำใดๆ ซ่ึงอำจก่อให้เกิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) กบับริษทัหรือพนกังำนหรือลูกคำ้และไม่ขดัแยง้ต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของตน 
 

กรณีเลขานุการบริษัท พ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ซ่ึงเป็นแนวทำงกำรปฏิบติัของเลขำนุกำร
บริษทัเม่ือพน้จำกต ำแหน่งหรือไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมก ำหนดได ้ดงัน้ี 
1. ให้คณะกรรมกำรบริษทัแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทัคนใหม่ภำยใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีเลขำนุกำรบริษทั

คนเดิมพน้จำกต ำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้
2. ให้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรท่ำนหน่ึงท่ำนใดปฏิบัติหน้ำท่ีแทนใน

ช่วงเวลำท่ีเลขำนุกำรบริษทัพน้จำกต ำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้
3. ประธำนกรรมกำรแจง้ช่ือเลขำนุกำรบริษทัต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด

หลกัทรัพย ์(กลต.) ภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบในต ำแหน่งดงักล่ำว 
4. ด ำเนินกำรแจง้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(กลต.) ตำมขอ้ 1. 

และ 2. โดยรำยงำนสถำนท่ีเก็บเอกสำร 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรสำมำรถแบ่งเป็นค่ำเบ้ียประชุมและโบนสักรรมกำร โดยมีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

เบีย้ประชุม 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น มติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับกำรจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมต่อคร้ังตำม
ต ำแหน่ง เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2561 ดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
ต าแหน่ง ปี 2559 

วนัที ่4 เม.ย. 59 
ปี 2560 

วนัที ่3 เม.ย. 60 
ปี 2561 

วนัที ่2 เม.ย. 61 

ประธำนกรรมกำรบริษทั  15,000 15,000 15,000 
รองประธำนกรรมกำรบริษทั  12,000 12,000 12,000 
กรรมกำรบริษทั  10,000 10,000 10,000 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 15,000 15,000 15,000 
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 10,000 10,000 10,000 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 15,000 15,000 15,000 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 10,000 10,000 10,000 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน - - 15,000 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน - - 10,000 
 

ทั้งน้ี ส ำหรับปี 2561 คณะกรรมกำรบริษทัไดรั้บเบ้ียประชุมรวม โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
(หน่วย : บำท) 

รายช่ือกรรมการ กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
บริหาร

ความเส่ียง 

กรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

รวมค่าเบีย้
ประชุม 

นำยชำติชำย พำนิชชีวะ 60,000 - - - 60,000 
นำยววิฒัน์ กรมดิษฐ์ 60,000 - - - 60,000 
นำยปิยะ เตชำกลู 50,000 - 10,000 - 60,000 
นำงสมหะทยั พำนิชชีวะ 40,000 - - - 40,000 
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รายช่ือกรรมการ กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
บริหาร

ความเส่ียง 

กรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

รวมค่าเบีย้
ประชุม 

นำงสุวรรณี ค ำมัน่ 50,000 60,000 - - 110,000 
นำยก ำชยั บุญจิรโชติ 50,000 40,000 - - 90,000 
ดร. สุพจน์ เธียรวฒิุ 50,000 40,000 15,000 - 105,000 
นำงสำวนิชำนนัท ์รัตนเกตุ - - 10,000 - 10,000 

 
โบนัสกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริหาร 

1. ค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับปี 2561 คิดเป็นค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปีจำกผลประกอบกำร
ประจ ำปีของบริษทัในอตัรำไม่เกินร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลังหักภำษีเงินได้นิติ
บุคคล โดยใหค้ณะกรรมกำรมีอ ำนำจจดัสรรเงินจ ำนวนน้ีใหแ้ก่กรรมกำรแต่ละท่ำน 

2. ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ส ำหรับปี 2561 มีเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

คน บาท คน บาท คน บาท 
เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน 7 9,834,027 9 11,570,990 8 12,962,308 
ประกนัสังคม 7 58,500 9 65,250 8 72,750 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 7 129,505 9 173,091 8 184,796 
รวม 7 10,022,032 9 11,809,331 8 13,219,854 

 
8.5 จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯ มีพนกังำนจ ำนวนทั้งหมด 338 คน โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
หน่วยงาน / ฝ่าย ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 

ผู้บริหาร  7 9 8 
พนักงาน บญัชี 4 4 4 
 กำรเงินและควบคุม 1 1 1 
 พฒันำนกัขบั - - 1 
 ไอที 1 1 1 
 ตรวจสอบภำยใน - - 1 
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หน่วยงาน / ฝ่าย ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 

 กำรตลำด 1 1 1 
 ทรัพยำกรมนุษยแ์ละธุรกำร 5 4 4 
 ประกนัคุณภำพ - 2 2 
 ควำมปลอดภยั 1 1 1 
 ซ่อมบ ำรุง 11 13 13 
 ปฏิบติักำร 17 21 30 
 นกัขบั 179 234 271 
รวมจ านวนพนักงาน 227 291 338 
หมำยเหตุ : ฝ่ำยปฏิบติักำรและนกัขบัของบริษทัจะแบ่งกำรบริหำรจดักำรตำมสถำนท่ีลำนจอดรถของบริษทัฯ ไดแ้ก่ นิคม
อมตะนครชลบุรี มำบตำพดุระยอง บำงพระชลบุรี กบินทร์บุรีปรำจีนบุรีและกรุงเทพ และเขตปริมณฑล 

 
ค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษทัฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำน โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสม ควำมเป็นธรรมตำม
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ รวมถึงผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนแต่ละคนและสอดคล้องกับค่ำเฉล่ียของ
อุตสำหกรรมเดียวกนั รวมถึงค่ำตอบแทนพนกังำนทั้งระยะสั้นและระยะยำวตอ้งเหมำะสมกบักำรขยำยตวั
ทำงธุรกิจและกำรเติบโตของบริษทัส ำหรับผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน อำทิ เงินเดือนและรำยไดอ่ื้นๆ เช่น 
โบนัส กองทุนส ำรองเล้ียงชีพซ่ึงบริษทัฯ ได้มีกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพให้กบัพนักงำนของบริษทั
สำมำรถสมคัรเขำ้เป็นสมำชิกกองทุน โดยแต่งตั้งให้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนกสิกรไทย จ ำกดั เป็น
ผูจ้ดักำรกองทุน บริษทัฯ จะจ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนในอตัรำร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังำนและพนกังำน
จ่ำยเงินสะสมในอตัรำร้อยละ 3 ของเงินเดือนเช่นกนั นอกจำกน้ีบริษทัฯ จดัให้มีสวสัดิกำรต่ำงๆ ให้กับ
พนักงำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดและจดัให้มีสวสัดิกำรอ่ืนๆ เพิ่มเติม อำทิ ชุดฟอร์ม กำรประกนัชีวิตและ
อุบติัเหตุกลุ่ม รวมถึงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ส ำหรับปี 2561 บริษทัฯ มีกำรจ่ำยเงินเดือนและค่ำแรงและ
ผลประโยชน์พนกังำนอ่ืนของพนกังำนรวมทั้งส้ิน 99.60 ลำ้นบำท โดยรำยละเอียด ดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 62,515 78,136 99,600 
 
หมำยเหตุ : บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนักงำนทุกคน โดยแต่งตั้งให้บริษทัหลกัทพัยจ์ดักำรกองทุน
กสิกรไทย จ ำกดั เป็นผูจ้ดักำรกองทุน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 12 พ.ค. 2557 เป็นตน้มำ บริษทัฯ จะจ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนในอตัรำ
ร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงำนและบริษทัฯ จ่ำยสมทบให้เท่ำกนั หำกพนักงำนยกเลิกกองทุนดงักล่ำวจะไดรั้บเงินตำม
สดัส่วนเง่ือนไขท่ีบริษทัก ำหนด 



  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   ส่วนที ่2 - 15 

ข้อพพิาทด้านแรงงานทีส่ าคัญใน 3 ปีทีผ่่านมา 
- ไม่มีขอ้พิพำทดำ้นแรงงำนท่ีส ำคญั 
 
นโยบายพฒันาบุคลากรของบริษัท 
1. การฝึกอบรมภายใน 

บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และพฒันำบุคลำกร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนักขบัถือเป็น
บุคลำกรท่ีส ำคญัของธุรกิจ ดงันั้นบริษทัฯ จึงมุ่งเนน้กำรพฒันำดำ้นกำรขบัข่ี (Technical Skill) และศกัยภำพ
ทำงดำ้นจิตใจและบริกำร (Soft Skill) ควบคู่กนัไปเพื่อส่งมอบคุณภำพให้แก่ผูรั้บบริกำรมีกำรจดัอบรมใหแ้ก่
นกัขบั ดงัน้ี 

วนัทีอ่บรม รายการฝึกอบรม จ านวนช่ัวโมง จ านวนพนักงาน 

07 เม.ย. 2561 กำรขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ รุ่นท่ี 17 6 23 
28 เม.ย. 2561 กำรขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ รุ่นท่ี 18 6 26 
09 มิ.ย. 2561 กำรขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ รุ่นท่ี 19 6 28 
05 ก.ค. 2561 กำรขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ รุ่นท่ี 20 6 25 
19 ส.ค. 2561 กำรขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ รุ่นท่ี 21 6 27 
02 ก.ย. 2561 กำรขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ รุ่นท่ี 22 6 21 
09 ก.ย. 2561 กำรขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ รุ่นท่ี 23 6 33 
23 ก.ย. 2561 กำรขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ รุ่นท่ี 24 6 26 
25 พ.ย. 2561 กำรขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ รุ่นท่ี 25 6 23 
03 ก.พ. 2562 กำรขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ รุ่นท่ี 26 6 34 
10 มี.ค. 2562 กำรขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ รุ่นท่ี 27 6 24 
17 มี.ค. 2562 กำรขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ รุ่นท่ี 28 6 21 
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กจิกรรมอบรม “การขับขี่เชิงป้องกนั” 
โดยศาสตราจารย์ (กติติมศักดิ์) บุญชนะ วชัิยกุล 

วทิยากรจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน (ประเทศไทย) 

 
2. การฝึกอบรมภายนอก 

ตั้งแต่ปี 2560 จำกท่ีบริษทัฯ ไดผ้่ำนกำรรับรองระบบมำตรฐำน ISO39001 : 2012 (ระบบกำรจดักำร
ควำมปลอดภัยทำงถนน Road Traffic Safety Management System: RTSMS) เพื่ อให้กำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพเพิ่มข้ึนและไดน้ ำมำจดัอบรมใหแ้ก่พนกังำนทุกคนในองคก์รรับทรำบอยำ่งต่อเน่ือง 
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 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้พนกังำนในกำรเขำ้ร่วมกำรฝึกอบรมเพื่อพฒันำศกัยภำพ ควำมเช่ียวชำญให้ทนักบั
เทคโนโลยีท่ีมีกำรพัฒนำและกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรใน
ให้บริกำรต่อลูกคำ้อยำ่งมีประสิทธิภำพ อีกทั้งดำ้นธุรกิจและดำ้นคุณธรรมท่ีเก่ียวกบัควำมปลอดภยัในชีวิต 
ทรัพยสิ์นและส่ิงแวดลอ้มถือเป็นตวัก ำหนดควำมพึงพอใจของลูกคำ้จำกควำมแม่นย  ำ ควำมถูกตอ้งและผล
กำรทดสอบจึงเป็นตวัก ำหนดควำมพึงพอใจของลูกคำ้ 
 
3. การอบรบและสัมมนาของคณะกรรมการทุกคณะ 

บริษทัฯ จะสนบัสนุนให้คณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรระดบัสูงเขำ้ร่วมสัมมนำหลกัสูตรท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ี รวมทั้ งได้พบปะแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกับคณะกรรมกำรบริษทั และ
ผูบ้ริหำรระดบัสูงจำกองค์กรอ่ืนๆ โดยกำรเขำ้ร่วมอบรมและสัมมนำอยำ่งนอ้ยจะเป็นหลกัสูตรของสมำคม
ส่งเส ริมสถำบันกรรมกำรบริษัท  ไทย (IOD) อำทิ  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร 
Executive Development Program (EDP) อีกทั้งบริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้คณะกรรมกำรเขำ้ร่วมอบรมต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวกบักำรเงิน กำรบญัชี กำรตลำด กำรบริหำรกิจกำร กำรควบคุมภำยใน กฏหมำยและกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรเป็นไปดว้ยควำมถูกตอ้งและเหมำะสมสำมำรถ
น ำควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ไปประยกุตใ์นกำรพฒันำกิจกำรแบบยัง่ยนืต่อไป 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

กำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมหลกักำรดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูก้  ำหนดนโยบำย
กำรก ำกับ ดูแลกิจกำรท่ี ดีภำยใต้หลักเกณฑ์ของบริษัทมหำชนตำมระเบียบปฏิบัติของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) และคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน อีกทั้ ง
ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนถือเป็นแนวทำงปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษทัฯ มีพฒันำกำรท่ีดีตำมผล
ประเมินด้ำนกำรรำยงำนบรรษัทภิบำลอย่ำงต่อเน่ือง ส ำหรับปี 2561 บริษัทฯ อยู่ในระดับ “ดี “ โดยมี
รำยละเอียด ดงัน้ี 

ส าหรับปี ร้อยละ 

2559 66 
2560 75 
2561 82 

 
จำกผลกำรประเมิน CGR ท ำให้คณะกรรมกำรบริษัทเช่ือมั่นว่ำกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 

จริยธรรมและคุณธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจสำมำรถเสริมสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบักิจกำรแบบยัง่ยนืและสำมำรถ
น ำปรับปรุงและพฒันำกำรก ำกบัดูแลกิจกำรให้มีประสิทธิภำพเพิ่มข้ึน โดยบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี ดงัน้ี 
หมวดที ่1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)  
 บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบัสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั ซ่ึงสิทธิของผูถื้อหุ้นดงักล่ำว
ครอบคลุมสิทธิพื้นฐำนต่ำงๆ อำทิ กำรซ้ือขำยหลกัทรัพยท่ี์ถืออยู่ กำรมีส่วนแบ่งในก ำไรของกิจกำร กำร
ไดรั้บข่ำวสำรขอ้มูลของกิจกำรอยำ่งเพียงพอ กำรเขำ้ร่วมกำรประชุมเพื่อออกเสียงในกำรประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ อำทิ กำรจดัสรรเงิน
ปันผล กำรก ำหนดหรือแก้ไขบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ และกำรลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซ่ึง
นอกเหนือจำกสิทธิพื้นฐำนดังกล่ำวแล้ว บริษทัฯ ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำงๆ เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
1.1 บริษทัฯ จะเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวำระกำรประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้ำในเวบ็ไซด์ของบริษทัฯ ก่อน

จดัส่งเอกสำร โดยบริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสำรประกอบล่วงหนำ้ก่อนวนั
ประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วนั ซ่ึงระบุวนั เวลำ สถำนท่ี วำระกำรประชุม ตลอดจนเอกสำรข้อมูล
ประกอบกำรประชุมอยำ่งครบถว้น รวมถึงแจง้กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีใชใ้นกำรประชุมและสิทธิของผูถื้อ
หุน้ในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ 
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1.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ จะเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถ
มอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใดๆ เขำ้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ
หน่ึงแบบใดท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม 

1.3 เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซักถำมไดล่้วงหน้ำก่อนหน้ำวนั
ประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงในกำรประชุมบริษทัจะจดัสรรเวลำให้เหมำะสมเพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุ้นได้
ซักถำมแสดงควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มท่ีและเป็นอิสระ โดยบริษทัฯ จะให้
ขอ้มูลรำยละเอียดในเร่ืองดงักล่ำวอยำ่งเพียงพอแก่ผูถื้อหุน้ 

1.4 กรรมกำรทุกคนจะเขำ้ร่วมประชุมเวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถซกัถำมในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งได ้

1.5 เม่ือกำรประชุมเสร็จส้ิน บริษทัฯ จะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมเพื่อแสดงขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้

 
หมวดที ่2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม (Equitable Treatment of Shareholders)  
 บริษทัฯ มีแนวทำงกำรปฎิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยกำร ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหำรและผูถื้อหุ้นท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหำรของบริษทัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือผูถื้อหุ้นรำยยอ่ยอยำ่งเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั เพื่อเป็นกำรสร้ำง
ควำมมัน่ใจให้กบัผูถื้อหุ้นวำ่คณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรของบริษทัจะดูแลและใช้เงินของผูถื้อหุ้นเป็นไป
อยำ่งเหมำะสม โดยไดก้ ำหนดแนวทำงปฎิบติัให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บกำรปฎิบติัและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐำนอยำ่ง
เท่ำเทียมกนัซ่ึงในกำรจดักำรประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำในวนัและเวลำอนัควร รวมถึงเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองสำมำรถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยกำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือผูอ่ื้นมำประชุม
และออกเสียงลงมติแทนได้ ทั้งน้ีกำรด ำเนินกำรประชุมจะเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทัและตำมล ำดบั
วำระกำรประชุมท่ีมี ซ่ึงบริษัทฯ จะจดัเตรียมเอกสำรประกอบพิจำรณำในแต่ละวำระอย่ำงชัดเจนและ
เพียงพอ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวำระกำรประชุมหำกไม่ไดแ้จง้ให้ทรำบล่วงหน้ำโดยไม่จ  ำเป็น โดยเฉพำะวำระ
ส ำคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศึกษำขอ้มูลก่อน 
 บริษทัฯ ไดก้ ำหนดมำตรกำรป้องกนักรณีท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลูกจำ้งใชข้อ้มูลภำยใน
เพื่อหำประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทำงมิชอบ โดยก ำหนดแนวทำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และได้แจง้
แนวทำงดงักล่ำวให้ทุกคนในองคก์รถือปฎิบติั ซ่ึงมีนโยบำยและวิธีกำรติดตำมดูแลในกำรน ำขอ้มูลภำยใน
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษทัฯ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูดู้แลและพิจำรณำตดัสิน
ควำมผิด ในกรณีท่ีมีกรรมกำร และ/หรือผูบ้ริหำรมีกำรใช้ขอ้มูลภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตวัและมอบหมำย
ให้ผูบ้ริหำรสูงสุดเป็นผูพ้ิจำรณำควำมผิดตำมมำตรกำรลงโทษท่ีก ำหนดไว ้นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัไดแ้จง้ให้
กรรมกำรและผูบ้ริหำรทรำบถึงหน้ำท่ีในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัส ำหรับตนเอง คู่
สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนกำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยต่์อ



  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   ส่วนที ่2 - 20 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยต์ำมกฎหมำย มำตรำ 59 และบทลงโทษตำม
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรพึงระวงักำรด ำเนินกำรท่ีมีลกัษณะรำยกำร
ระหว่ำงกันของบริษัทและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ด้วยควำม
โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้มีรำคำสมเหตุสมผลและเป็นไปตำมปกติของธุรกิจ (Fair and arms’ length) 
อีกทั้ง มีกำรก ำหนดมำตรำกำรในกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษทักบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้โดย
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู ้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ ำเป็นของกำรเข้ำท ำรำยกำร ควำม
สมเหตุสมผล และควำมเหมำะสมดำ้นรำคำของรำยกำรนั้น โดยพิจำรณำจำกเง่ือนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำม
ลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกติในรำคำตลำด ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำร
พิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดข้ึน บริษทัฯ จะใหบุ้คคลท่ีมีควำมรู้ ควำมช ำนำญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชี 
ผูป้ระเมินรำคำทรัพย์สิน ส ำนักกฎหมำยท่ีเป็นอิสระจำกบริษัทฯ และบุคคลท่ีมีควำมขัดแยง้เป็นผูใ้ห้
ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรหรือผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี ใน
กรณีมีกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเขำ้ข่ำยจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือขออนุมติัจำกผูถื้อหุ้นตำมขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯ จะเปิดเผยรำยละเอียดและเหตุผลของกำรท ำรำยกำรให้ผูถื้อหุ้น
ทรำบล่วงหนำ้ก่อนท่ีจะเขำ้ท ำรำยกำร 

การซ้ือขายหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรมตำมหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดี เพื่อให้บรรลุเจตนำรมณ์ คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดจ้ดัท ำและน ำนโยบำยกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์
ของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัต่อไป 
1. ข้อห้ามในการซ้ือขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน  

กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี และพนกังำนทุกคนตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ห้ำมในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์
โดยกำรใช้ข้อมูลภำยใน ซ่ึงก ำหนดไวใ้นพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย ์มำตรำ 241 ในกำรซ้ือหรือขำยซ่ึง
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหลักทรัพย์ท่ีซ้ือขำยในศูนย์ซ้ือขำย
หลกัทรัพย ์ห้ำมมิให้บุคคลใดท ำกำรซ้ือหรือขำยหรือเสนอซ้ือหรือเสนอขำยหรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือ
หรือขำยหรือเสนอซ้ือหรือเสนอขำย ซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขำย
ในศูนย์ซ้ือขำยหลักทรัพย์ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในประกำรท่ีน่ำจะเป็นกำรเอำเปรียบต่อ
บุคคลภำยนอก โดยอำศยัขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลกัทรัพยท่ี์ยงัมิได้
เปิดเผยต่อประชำชนและตนได้ล่วงรู้มำในต ำแหน่งหรือฐำนะเช่นนั้น และไม่ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวจะ
กระท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้นหรือน ำขอ้เท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผูอ่ื้นกระท ำดงักล่ำว 
โดยตนไดรั้บประโยชน์ตอบแทน” 
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2. ช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลกัทรัพย์ (Blackout Period)  
2.1 ห้ำมบุคคลท่ีบริษัทฯ ก ำหนดซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลำ 30 วนั ก่อนกำร

เปิดเผย “งบกำรเงินประจ ำรำยไตรมำสและประจ ำปี” และช่วงเวลำอ่ืนท่ีบริษทัจะก ำหนดเป็น
คร้ังครำว 

2.2 ในสถำนกำรณ์พิเศษ บุคคลท่ีบริษทัฯ ก ำหนดอำจขำยหลกัทรัพยข์องกลุ่มบริษทัฯ ในระหวำ่ง
ช่วงเวลำห้ำมซ้ือขำยหลกัทรัพยไ์ด ้หำกตกอยู่ในสถำนกำรณ์ เช่น มีควำมยำกล ำบำกทำงกำร
เงินอยำ่งรุนแรง หรือตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ทำงกฎหมำย หรือตกอยูภ่ำยใตค้  ำสั่งศำล 
โดยตอ้งจดัท ำบนัทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมติัต่อ  

1.      ประธำนกรรมกำร (กรณีผูข้ำยเป็นกรรมกำรหรือเลขำนุกำรบริษทั)  
2.      ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (กรณีผูข้ำยเป็นประธำนกรรมกำร) 
3.      ผู ้บ ริหำรสูงสุด (กรณีผู ้ขำยเป็นบุคคลท่ีบริษัทฯ ก ำหนดซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรและ

เลขำนุกำรบริษทั) ทั้งน้ี ใหจ้ดัส่งส ำเนำบนัทึกดงักล่ำวใหแ้ก่เลขำนุกำรบริษทัดว้ย 
4.      เลขำนุกำรบริษทั จะประกำศช่วงเวลำห้ำมซ้ือขำยหลกัทรัพยใ์ห้บุคคลท่ีบริษทัก ำหนด

ทรำบเป็นกำรล่วงหนำ้ 

3. การรายงานการถือหลกัทรัพย์  
3.1 กำรรำยงำนคร้ังแรก : กรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูส้อบบัญชีของบริษัท มีหน้ำท่ีต้องจดัท ำ

รำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์อง ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ตำมแบบ 59-1 
(เอกสำรแนบ 1) ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และน ำส่งให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 30 วนั นับแต่
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูส้อบบญัชีของบริษทัหรือวนัปิดกำรเสนอ
ขำยหลกัทรัพยต่์อประชำชน ตำม พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์มำตรำ 59  

3.2 กำรรำยงำนเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง : กรรมกำร ผูบ้ริหำรส่ีรำยแรก และผูส้อบบญัชีของบริษทั มี
หนำ้ท่ีตอ้งจดัท ำแบบรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยต์ำมแบบ 59-2 ของส ำนกังำน 
ก.ล.ต. และน ำส่งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัแต่วนัท่ีมีกำรซ้ือขำย โอน หรือ
รับโอนหลกัทรัพยต์ำม พ.ร.บ. หลกัทรัพยม์ำตรำ 59  

ขอ้ยกเวน้ : กำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพยใ์นกรณีดังต่อไปน้ี ไม่ตอ้งจดัท ำแบบรำยงำนกำร
เปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยต์ำมแบบ 59-2  

-        กำรเสนอขำยหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) 
-        กำรใชสิ้ทธิตำมหลกัทรัพยแ์ปลงสภำพ 
-        กำรเสนอขำยหุ้นหรือกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภำพ 

(Warrants) ท่ีออกใหม่ให้แก่กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัท (Employee Stock Option 
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Program “ESOP”) หรือได้รับหลกัทรัพยจ์ำกโครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจำ้งและลูกจำ้ง 
(Employee Joint Investment Program “EJIP”)  

-         กำรรับหลกัทรัพยโ์ดยทำงมรดก 
-         กำรโอน หรือรับโอนหลกัทรัพยจ์ำกกำรวำงเป็นประกนักำรซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 

 
4. การซ้ือขายหลกัทรัพย์ทีไ่ม่เข้าข่ายการซ้ือขายหลกัทรัพย์ตามนโยบายฉบับนี ้  

นโยบำยฉบบัน้ีไม่บงัคบัใชใ้นกรณีกำรเขำ้ถือหลกัทรัพยห์รือรับค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ำ
กิจกำร (Tender Offer)  

 
หมวดที ่3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 
 บริษทัฯ เคำรพสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียและก ำหนดเป็นแนวปฏิบติัไวใ้นจรรยำบรรณของบริษทัฯ 
เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำสิทธิตำมกฎหมำยใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนได้เสียไม่ว่ำจะเป็นผูถื้อหุ้น ลูกคำ้ 
พนกังำน ผูบ้ริหำร คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้และเจำ้หน้ี รวมถึงชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสังคมจะไดรั้บ
กำรดูแล นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัได้เสริมสร้ำงควำมร่วมมือกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในกลุ่มต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถ
ด ำเนินกิจกำรต่อไป มีควำมมัน่คงและตอบแทนผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำยเพื่อสร้ำงควำมส ำเร็จใน
ระยะยำว โดยบริษทัฯ มีแนวทำงกำรปฏิบติัในเร่ืองดงักล่ำว ดงัน้ี 
3.1 แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น : บริษทัฯ มุ่งมัน่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำง

โปร่งใส มีระบบบญัชีและกำรเงินท่ีมีควำมเช่ือถือได ้สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้น โดย
ค ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของบริษทั ในระยะยำวและผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมำะสมอยำ่งต่อเน่ือง 
โดยคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคนปฏิบติัหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจน
ตดัสินใจด ำเนินกำรใดๆ ดว้ยควำมบริสุทธ์ิใจและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทั้งรำยใหญ่และรำยย่อยเพื่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยำ่งเต็มควำมสำมำรถ และไม่ด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะท่ีอำจ
ก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั และไม่แสวงหำประโยชน์ให้ตนเองหรือไม่เปิดเผย
ขอ้มูลลบัต่อบุคคลภำยนอก 

3.2 แนวทางการปฏิบัติต่อลูกค้า : สร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกคำ้โดยกำรส่งมอบบริกำรท่ีมีคุณภำพตำม
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบักำรบริกำรอย่ำงครบถว้นถูกตอ้ง ทนัต่อ
เหตุกำรณ์ และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง กำรจดัให้มีช่องทำงกำรส่ือสำรเพื่อให้ลูกคำ้ร้องเรียนเก่ียวกบั
คุณภำพกำรบริกำร ไม่ก ำหนดเง่ือนไขกำรคำ้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคำ้ กำรปฏิบติัตำมสัญญำ ขอ้ตกลง 
หรือเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีมีต่อลูกคำ้อยำ่งโปร่งใสและเท่ำเทียมกนั และให้ควำมส ำคญัในกำรรักษำขอ้มูลท่ี
เป็นควำมลบัของลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ และไม่น ำขอ้มูลดงักล่ำวมำใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง 
และ / หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
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3.3 แนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน : พฒันำเสริมสร้ำงวฒันธรรมและบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีดี รวมทั้ง
กำรส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีมเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจและเป็นขวญัก ำลังใจให้แก่พนักงำนในกำร
ปฏิบติังำนกบับริษทัฯ  ดว้ยควำมมัน่คงในอำชีพโดยมีแนวปฏิบติั คือ 
- ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมำะสมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบและผล

กำรปฏิบติังำนของพนกังำนแต่ละคน 
- ดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนใหมี้ควำมปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังำน 
- กำรแต่งตั้ง กำรโยกยำ้ย รวมทั้งกำรให้รำงวลัและกำรลงโทษพนกังำน ตอ้งกระท ำดว้ยควำม

เสมอภำคบริสุทธ์ิใจตั้งอยูบ่นพื้นฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสม รวมทั้งกำร
กระท ำหรือกำรปฏิบติัของพนกังำนนั้นๆ  

- ปฏิบติัต่อพนกังำนบนพื้นฐำนแห่งควำมยุติธรรมและควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้และควำมสำมำรถของพนกังำน โดยใหโ้อกำสกบัพนกังำนอยำ่งทัว่ถึงและสม ่ำเสมอ 

- รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจำกพนกังำนทุกระดบัอยำ่งเท่ำเทียมและเสมอภำค 
- ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด  
- บริหำรงำนโดยหลีกเล่ียงกำรกระท ำใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่คงใน

หนำ้ท่ีกำรงำนของพนกังำน 
- ปฏิบติัต่อพนกังำนดว้ยควำมสุภำพและให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของ

ควำมเป็นมนุษย ์
- มีช่องทำงใหพ้นกังำนเขำ้แจง้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรผดิระเบียบ วนิยั และกฎหมำยได ้
- ส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำใจในเร่ืองจรรยำบรรณและบทบำท หน้ำท่ีเพื่อส่งเสริมให้เกิด

พฤติกรรมท่ีอยูใ่นกรอบของจรรยำบรรณอยำ่งทัว่ถึง 
- ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงในกำรท ำงำน รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำ

ของหน่วยงำนและบริษทัฯ โดยรวม  
บริษทัฯ ยงัส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงำนได้รับกำรฝึกอบรมทั้งภำยนอกและภำยในองค์กร เพื่อ

เรียนรู้ด้ำนควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัในกำรท ำงำน รวมถึงเทคนิคใหม่ๆ และสร้ำงควำมช ำนำญใน
วชิำชีพ เพื่อเพิ่มศกัยภำพและประสิทธิภำพในกำรท ำงำนแก่องคก์รอยำ่งสม ่ำเสมอ สำมำรถดูผลกำรฝึกอบรม
ประจ ำปี 2561 สำมำรถดูรำยละเอียดในส่วนท่ี 2 หมวดท่ี 8 ขอ้ท่ี 8.5 หัวขอ้ “นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ของบริษัท” ส ำหรับนโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำน สำมำรถดูรำยละเอียดในส่วนท่ี 2 หมวดท่ี 8 ขอ้ 8.5 
หวัขอ้“ค่าตอบแทนพนักงาน” 
3.4 แนวทางการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี ้: ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคและควำมซ่ือสัตยใ์น

กำรด ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกบัคู่ค้ำ โดยปฏิบติัตำมกฎหมำยและกติกำต่ำงๆ อย่ำง
เคร่งครัดและมีจรรยำบรรณท่ีดีทำงธุรกิจในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ บริษทัฯ ยึดถือกติกำกำรแข่งขนัท่ี
เป็นธรรม โดยมีแนวทำงปฏิบติัดงัน้ี 
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- คู่ค้า  : ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทำงกำรคำ้กบัคู่คำ้โดยไม่สุจริตและปฏิบติัตำม
สัญญำ ขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีมีต่อคู่คำ้อยำ่งเคร่งครัด ในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไข
ได ้จะรีบแจง้ให้คู่คำ้ทรำบล่วงหน้ำเพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำดว้ยหลกัแห่งควำม
สมเหตุสมผล 

- คู่แข่งทางการค้า : ประพฤติปฏิบติัตำมกรอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและตั้งอยูบ่นพื้นฐำน
ของกำรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำง
กำรคำ้ด้วยวิธีกำรท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสมและไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ ด้วยกำร
กล่ำวหำในทำงเส่ือมเสียโดยปรำศจำกขอ้มูลควำมจริง 

- แนวทางการปฏิบัติเจ้าหนี้ : ปฏิบัติตำมสัญญำ ข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีมีต่อเจ้ำหน้ีโดยเคร่งครัด 
รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินของบริษทัฯ แก่เจำ้หน้ีดว้ยควำมซ่ือสัตย ์ถูกตอ้งและตรงเวลำ ให้แก่เจำ้หน้ี
อย่ำงสม ่ำเสมอและแจง้ให้เจำ้หน้ีทรำบล่วงหน้ำ หำกไม่สำมำรถปฏิบติัตำมขอ้ผกูพนัในสัญญำ เพื่อ
ร่วมกนัหำแนวทำงแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย 

3.5 สิทธิมนุษยชน : บริษทัฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัต่อกำรเคำรพในหลกัสิทธิมนุษยชน 
โดยค ำนึงถึงศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์เสรีภำพและควำมเสมอภำคของบุคคล ซ่ึงกรรมกำร ผูบ้ริหำร
และพนกังำนทุกคนตอ้งปฎิบติัตำมนโยบำยอยำ่งเคร่งครัด ซ่ึงบริษทัฯ ให้โอกำสท่ีเท่ำเทียมกนัในกำร
ท ำงำนภำยใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัในกำรท ำงำน ประกำศและค ำสั่งต่ำงๆ ของบริษทัท่ีชอบด้วย
กฎหมำย อีกทั้ง กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนจะไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดหรือ
คุกคำมไม่ว่ำจะเป็นทำงวำจำหรือกำรกระท ำต่อบุคคลอ่ืนๆ บนพื้นฐำนด้ำนเช้ือชำติ สีผิว ศำสนำ 
วฒันธรรม ชนชั้น เพศ ควำมพิกำร สถำนภำพกำรสมรสและอ่ืนๆ ตำมหลกักำรพื้นฐำนท่ีส ำคญัของ
กฎหมำยสำกลวำ่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ซ่ึงนโยบำยเร่ืองสิทธิมนุษยชน    

3.6 ทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิ : บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรปฎิบติัเก่ียวกบักำรไม่ละเมิดทรัพยสิ์น
ทำงปัญญำและลิขสิทธ์ิ โดยบริษัทฯ มีแนวทำงในกำรด ำเนินเก่ียวกับเร่ืองดังกล่ำว กำรใช้งำน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นไปตำม “ระเบียบกำรใชง้ำนเครือข่ำย คอมพิวเตอร์อยำ่ง
ปลอดภยั” และพระรำชบญัญติัว่ำด้วยกำรกระท ำผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซ่ึงบริษทัฯ มี
นโยบำยในกำรควบคุมดูแลควำมถูกตอ้ง เช่น กำรใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอ้งผ่ำนกำรตรวจสอบ
และลงโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง ปฏิบติัตนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำและลิขสิทธ์ิ อำทิ กฎหมำยเก่ียวกบัเคร่ืองหมำยกำรคำ้ กฎหมำยเก่ียวกบัสิทธิบตัร กฎหมำย
เก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และส่งเสริมให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้กบัพนกังำน กำรน ำ
ผลงำนหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภำยนอกท่ีได้รับมำหรือท่ีจะน ำมำใช้กับบริษัจะต้อง
ตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ่ื้น 
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3.7 แนวทางการปฏิบัติต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม : ค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของสังคม ส่ิงแวดล้อมและ
คุณภำพชีวิตประชำชน รวมถึงให้ควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อประโยชน์ต่อ
ชนรุ่นหลงั ตลอดจนส่งเสริมกำรใช้พลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เกิดกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน 
โดยบริษทัฯ  ก ำหนดแนวทำงปฏิบติัดงัน้ี  
- ในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ บริษทัฯ จะค ำนึงถึงทำงเลือกท่ีมีผลกระทบต่อ

ควำมเสียหำยของสังคม ส่ิงแวดลอ้มและคุณภำพชีวติของประชำชนใหน้อ้ยท่ีสุด 
- ไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีส่งผลเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อมเกินกว่ำท่ี

กฎหมำยก ำหนด 
- ส่งเสริมกำรใชแ้ละกำรอนุรักษพ์ลงังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและชน

รุ่นหลงั 
- ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นภัยต่อสังคมหรือศีลธรรมอนังดงำมและ / หรือเป็นกำร

ส่งเสริมอบำยมุข 
- จดัใหมี้ระบบกำรร้องทุกขใ์นเร่ืองท่ีอำจมีผลกระทบต่อชุมชน 
- ด ำเนินกำรตรวจสอบหำสำเหตุและปรับปรุงแก้ไขและแจง้ผลกำรด ำเนินกำรให้ผูร้้องทุกข์

ทรำบในเวลำอนัควร 
- ปลูกฝังจิตส ำนึกของควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึนในหมู่พนกังำนทุก

ระดบัอยำ่งต่อเน่ืองและจริงจงั  
- ปฏิบัติและให้ควำมร่วมมือหรือควบคุมให้มีกำรปฏิบติัอย่ำงเคร่งครัดตำมเจตนำรมณ์ของ

กฎหมำยและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแล 
- ให้ควำมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพฒันำสังคม ชุมชน

และ ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งกำรสนบัสนุนกำรศึกษำแก่เยำวชนและกิจกรรมสำธำรณประโยชน์  
- ให้กำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชนและ

ส่ิงแวดล้อม อนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ โดยให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มท่ีกับ
เจำ้หนำ้ท่ีภำครัฐและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย  
 บริษทัฯ จะมุ่งมัน่ พฒันำ สร้ำงสรรคร์ะบบควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัของพนกังำนให้สอดคลอ้ง
ตำมขอ้กฎหมำยและระเบียบก ำหนดในกำรปฏิบติังำนต่ำงๆ เพื่อลดควำมเส่ียงในกำรเกิดอุบติัเหตุ เช่น กำร
ตรวจวดัแอลกอฮอล์และสำรเสพติดในร่ำงกำยนกัขบัก่อนกำรปฏิบติังำน รวมถึงกำรตรวจสอบรถก่อนกำร
ให้บริกำร ด ำเนินกำรจดัฝึกอบรมดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนให้กบั
พนกังำนใหม ่
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สถิติการเกดิอุบัติเหตุจากการท างานประจ าปี 2561 
 รวบรวมสถิติ วิเครำะห์ขอ้มูล จดัท ำรำยงำนและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรเกิดอุบติัเหตุขณะให้บริกำร 
โดยในปี 2561 เกิดอุบติัเหตุขณะใหบ้ริกำรจ ำนวน 28 คร้ัง ซ่ึงไม่พบอุบติัเหตุร้ำยแรง 
 กจิกรรม ตรวจวดัแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างการนักขับก่อนการปฏิบัติงาน  

 

 

 
กจิกรรม การตรวจสอบรถก่อนการปฏิบัติ 
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หมวดที ่4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
บริษทัฯ มีช่องทำงติดต่อเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลและข่ำวสำรผ่ำนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ โดยมีนโยบำยใน

กำรให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลำและเท่ำเทียมกนัแก่นกัลงทุน และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทรำบ ทั้งในส่วนของข่ำวสำร ขอ้มูลบริษทัรำยงำนทำงกำรเงิน ขอ้มูลท่ีน ำเสนอแก่นกัวเิครำะห์และ
นกัลงทุนและขอ้มูลส ำคญัอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่ำหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยบริษทัฯ จะมีช่องทำงกำร
ติดต่อกบันกัลงทุนและช่องทำงในกำรเปิดเผยขอ้มูลผำ่นช่องทำงต่ำงๆ ดงัน้ี  

4.1 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลและข่ำวสำรผ่ำนเวบ็ไซต์ตลำดหลกัทรัพยฯ์ (www.set.or.th) เวบ็ไซต์ของ
บริษทั (www.atp30.com) และส่ือสำธำรณะต่ำงๆ อำทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสำร โทศทศัน์ ออนไลน์ 
และทำงไปรษณียแ์ละกำรพบปะนกัวิเครำะห์ นกัลงทุนและผูถื้อหุ้นในกิจกรรมต่ำงๆ นอกจำกน้ียงัมี
กำรเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (Annual 
Report แบบ 56-2) อยำ่งครบถว้น โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
- กำรรำยงำนขอ้มูลค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ริหำร : เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรำยกำร

ข้อมูลประจ ำปี  (แบบ  56-1) รำยงำนประจ ำปี  (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.atp30.com)  

- กรรมกำรและผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีกำรซ้ือ ขำยหรือโอน
หลกัทรัพยต่์อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั (กลต.) ตำมมำตรำ 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์ซ่ึงถือเป็นอีกมำตรกำรส ำคญัท่ีส่งเสริมกำรก ำกบัดูแลกำรใชช้อ้มูลภำยใน
เป็นอย่ำงดี โดยบริษัทฯ จะจดัส่งจดหมำยแจ้งขอควำมร่วมมือในกำรงดซ้ือ ขำยหรือโอน
หลกัทรัพยล่์วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบกำรเงินรำยไตรมำสและรำยปี นอกจำกน้ี
กรรมกำรและผูบ้ริหำรจะตอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรมีส่วนไดเ้สียของตนต่อบริษทั หำก
มีกำรเปล่ียนแปลงจะตอ้งปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั โดยขอ้มูลดงักล่ำวจะเก็บไวภ้ำยใน
บริษทัฯ เท่ำนั้น เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 2/2552 เร่ือง
กำรรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรผูบ้ริหำรและบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

- กำรรำยงำนขอ้มูลสำรสนเทศของบริษทัจะให้ควำมส ำคญักบักำรเปิดเผยสำรสนเทศท่ีเป็น
ขอ้มูลส ำคญัของบริษทั รวมถึงรำยงำนทำงกำรเงินเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั และ
สำรสนเทศอ่ืนๆ ตำมเกณฑ์ท่ี ตลท. และส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนดอย่ำงถูกต้อง ชัดเจน 
ครบถว้นและโปร่งใส ดว้ยภำษำท่ีกระชบัและเขำ้ใจง่ำยมีกำรเปิดเผยสำรสนเทศท่ีส ำคญั ทั้ง
ดำ้นบวกและดำ้นลบ ซ่ึงผำ่นกำรพิจำรณำกลัน่กรองตำมขั้นตอนท่ีก ำหนดเพื่อใหผู้ถื้อหุ้นและผู ้
ท่ีมีส่วนได้เสียได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกนัตำมท่ีกฏหมำยก ำหนดและขอ้บงัคบัของ
บริษทั โดยมีกำรเผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศผำ่นช่องทำงต่ำงๆ  

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดง
ควบคู่กบัรำยงำนของผูส้อบบญัชีในรำยงำนประจ ำปีและมีมำตรกำรป้องกนักำรใช้ประโยชน์จำกขอ้มูล

http://www.set.or.th/
http://www.atp30.com/
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ภำยใน โดยก ำหนดใหพ้นกังำนทุกระดบัของบริษทัตอ้งไม่น ำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วน
ตนหรือบุคคลอ่ืน โดยกำรรักษำขอ้มูลภำยในและเอกสำรท่ีไม่สำมำรถเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก อนัน ำไปสู่
กำรแสวงหำประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัวหรือพวกพอ้งในทำงมิชอบ เช่น ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อ
รำคำหุ้น ควำมลบัทำงกำรคำ้และกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ เป็นตน้ พนกังำนท่ีเปิดเผยขอ้มูลและข่ำวสำรท่ี
ส ำคัญของบริษัท ออกสู่บุคคลภำยนอกโดยมิได้รับควำมเห็นชอบจำกประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่จะไดรั้บพิจำรณำมำตรกำรทำงวินยัตำมระเบียบของบริษทัฯ และอำจถูกด ำเนินคดี
ตำมกฎหมำยอีกดว้ย 

นกัลงทุนสัมพนัธ์ : บริษทัฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคญัอยำ่งสูงต่อกำรบริหำรควำมสัมพนัธ์กบันกัลงทุน ซ่ึงจะ
มุ่งเนน้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผดิชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท ควำมถูกตอ้ง ควำมเพียงพอ เช่ือถือ
ไดแ้ละทนัเวลำเพื่อใหน้กัลงทุน นกัวิเครำะห์และผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บสำรสนเทศอยำ่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น 
โปร่งใสและเท่ำเทียมกนั เพื่อส่งเสริมให้ช่องทำงในกำรส่ือสำรกบันกัลงทุนนักวิเครำะห์และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด รวมทั้ งเปิดโอกำสให้นักลงทุนได้ซักถำม ตลอดจนรับทรำบข้อมูล
สำรสนเทศของบริษทั ผ่ำนหลำกหลำยช่องทำงมีกำรจดักำรให้ผูถื้อหุ้นรำยย่อยและนักลงทุนเขำ้เยี่ยมชม
กิจกำรและพบปะผูบ้ริหำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจนกำร
ส่งเสริมควำมรู้ใหแ้ก่นกัลงทุนในงำนท่ี ตลท. ซ่ึงผูท่ี้สนใจหรือนกัลงทุนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลมำยงัฝ่ำยนกั
ลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทั ดงัน้ี 

ช่องทาง รายละเอยีด 

ท่ีอยู ่: บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 
 เลขท่ี 700/199 หมู่ท่ี 1 ต. บำ้นเก่ำ อ. พำนทอง จ. ชลบุรี 20160 
อีเมลล ์: www.atp30.com / www. Info @atp30.com / chotiga@atp30.com 
โทรศพัท ์: 038-468-788, 038-468-789 
โทรสำร : 038-468-788 
 
หมวดที ่5 : ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)  
 คณะกรรมกำรบริษทั มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของ
บริษทัฯ ตลอดจนก ำกบัดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนและงบประมำณท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยมีรำยละเอียดคณะกรรมกำรและควำมรับผดิชอบ ดงัน้ี 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษทั มีจ ำนวน 7 ท่ำน ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรจ ำนวน 3 ท่ำน กรรมกำร
ท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำรจ ำนวน 1 ท่ำน และกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรจ ำนวน 

http://www.atp30.com/
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3 ท่ำน ซ่ึงเกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรเพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลอ ำนำจท่ีดีในกำรของกรรมกำรท่ีเป็น
ผูบ้ริหำร 

 
องค์ประกอบและคุณลกัษณะของกรรมการ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งมีจ ำนวนสัดส่วนของกรรมกำรท่ีเป็นอิสระเพียงพอ ท่ีจะ
สำมำรถตรวจสอบถ่วงดุลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษทัและกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร ทั้ งน้ี 
กรรมกำรบริษทัตอ้งมีควำมหลำกหลำยของทกัษะประกอบดว้ย ดำ้นบญัชีกำรเงิน ดำ้นธุรกิจ ดำ้นกำรจดักำร 
ด้ำนกำรตลำด ด้ำนกลยุทธ์ ด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง ด้ำนกฎหมำยและด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร ซ่ึง
คณะกรรมกำรตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะและมีจ ำนวนไม่นอ้ย
กวำ่ 3 คน ซ่ึงปัจจุบนัจ ำนวนกรรมกำรอิสระของบริษทั มีจ  ำนวนครบถว้นตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 
วธีิสรรหากรรมการ 

กำรคดัเลือกบุคคลท่ีเหมำะสมเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ โดย
บริษทัฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรำยช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยแ์ละตำมคุณสมบติัท่ีบริษทัก ำหนด ซ่ึงฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งจะเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมำะสม
ตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำเม่ือท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัมีมติเห็นชอบ
แลว้ จำกนั้นบริษทัฯ จะเสนอรำยช่ือบุคคลดงักล่ำวเพื่อขออนุมติัเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ โดยขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน รวมทั้งคดัเลือกกรรมกำรบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรเฉพำะ
เร่ืองแทนต ำแหน่งกรรมกำรเฉพำะเร่ืองท่ีวำ่งลงหลงักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีและน ำเสนอรำยช่ือ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งต่อไป 

 
การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษทั ไดป้ระกำศก ำหนดตำรำงประชุมล่วงหนำ้ 1 ปี ให้กรรมกำรและผูเ้ก่ียวขอ้งทรำบ 
โดยกำรประชุมวำระปกติอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 คร้ัง ทั้งน้ีอำจมีกำรประชุมในวำระพิเศษเพิ่มตำมควำม
จ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดวำระไวล่้วงหนำ้และมีกำรแบ่งหมวดหมู่อยำ่งชดัเจน อำทิ เร่ืองเพื่อทรำบ เพื่ออนุมติั 
และเพื่อพิจำรณำ 
 ขอ้บงัคบัของบริษทั ก ำหนดให้คณะกรรมกำรจะตอ้งประชุมกนัอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยตอ้งมี
กรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมอย่ำงน้อยก่ึงหน่ึงจึงจะครบองค์ประชุมและอำจมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำม
ควำมจ ำเป็นตำมแนวปฏิบติัปกติ บริษทัฯ จะจดัประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 3 เดือนต่อคร้ังและมีกำรจดัส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมกำรเพื่อพิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม 
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เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วน เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำท่ีจะศึกษำพิจำรณำและตดัสินใจอย่ำงถูกตอ้งในเร่ือง
ต่ำงๆ อยำ่งพอเพียงและสำมำรถจดัเวลำเขำ้ร่วมประชุมได ้อีกทั้งเพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทัฯ 
ซ่ึงในกำรประชุมทุกครำว จะมีกำรก ำหนดวำระกำรประชุมท่ีชดัเจน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำร ให้
สิทธิกรรมกำรทุกคนสำมำรถอภิปรำย และแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเปิดเผย และมีกำรจดบนัทึกกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ผลกำรประชุม และควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัจะตอ้งมีควำม
ชดัเจนเพื่อใชอ้ำ้งอิง 
 ทั้งน้ี เพื่อส่งเสริมใหก้ำรท ำหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบขอ้มูลในเอกสำรท่ี
จะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัใหมี้ควำมครบถว้น เพียงพอ และเหมำะสม เพื่อสนบัสนุนใหก้ำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัด ำเนินไปอยำ่งรำบร่ืน รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพสูงสุดภำยใตก้ฎหมำยและกฎเกณฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้ง ณ ขณะท่ีคณะกรรมกำรจะลงมติในท่ีประชุมตอ้งมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมด  

คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำรแต่ละคนเขำ้ร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำร
อยำ่งสม ่ำเสมอโดยเฉล่ียไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80 ของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทั้งหมดในรอบปี โดยมี
กำรเปิดเผยจ ำนวนคร้ังของกำรประชุมและกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรบริษทัและกรรมกำรชุดยอ่ยแต่
ละคนไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั (แบบ 56-2) 

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษทัยงัมีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ ประชุมระหวำ่งกนัเองไดต้ำมควำมจ ำเป็น เพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกบักำรจดักำร
ท่ีอยูใ่นควำมสนใจโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเขำ้ร่วม 

คณะกรรมกำรได้มีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำตลอดปี เพื่อให้
กรรมกำรสำมำรถจดัสรรเวลำไดอ้ยำ่งเหมำะสมส ำหรับปี 2561 มีรำยละเอียดกำรประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือ กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
บริหาร

ความเส่ียง 

กรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรม 
การบริหาร 

นำยชำติชำย พำนิชชีวะ 4* - - - 16* 
นำยววิฒัน์ กรมดิษฐ์ 5 - - - 16 
นำยปิยะ เตชำกลู 5 - 1 - 16 
นำงสมหะทยั พำนิชชีวะ 4 - - - - 
นำงสุวรรณี ค ำมัน่ 5 4* - - - 
นำยก ำชยั บุญจิรโชติ 5 4 - -* - 
ดร. สุพจน์ เธียรวฒิุ 5 4 1* - - 
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รายช่ือ กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
บริหาร

ความเส่ียง 

กรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรม 
การบริหาร 

นำงสุกำนดำ พุทธรักษำ 5 4 - - - 
น.ส. นิชำนนัท ์รัตนเกตุ - - 1 - - 
น.ส. ปัทมำพร ประสำทเขต
กำรณ์ 

- - - - - 

หมำยเหตุ : * หมำยถึงประธำนคณะกรรมกำร 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 

บริษทัฯ จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฎิบติังำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อใหก้รรมกำรแต่ละ
ท่ำนประเมินผลกำรปฎิบติังำนของคณะกรรมกำรทั้งคณะเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฎิบติังำน
ในหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทว่ำได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัจด
ทะเบียน สำมำรถน ำไปปรับปรุงกำรปฎิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทัใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยท่ีก ำหนด
ไวเ้พื่อเพิ่มประสิทธิผลกำรก ำกบัดูแลกำรปฎิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทัต่อไป 

หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในปี 2561 คณะกรรมกำรเห็นชอบให้ใช้แบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมกำรท่ีเสนอแนะ โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมำปรับใช้ให้
ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบักำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรทุกดำ้น ดงัน้ี 
1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคล 
1.1 โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำรบริษทั  
1.2 บทบำท หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของกรรมกำร 
1.3 กำรประชุมคณะกรรมกำร 
1.4 กำรท ำหนำ้ท่ีของกรรมกำร 
1.5 ควำมสัมพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร 
1.6 กำรพฒันำตนเองของคณะกรรมกำร 
1.7 โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 
1.8 บทบำท หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของกรรมกำร 
1.9 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
ผลการประเมิน : กำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทัคะแนนเฉล่ียร้อยละ 96.00 ซ่ึงถือวำ่อยูใ่นระดบั “ดี
เยีย่ม”  
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สรุปผลประเมิน : กรรมกำรมีคุณสมบติัและปฏิบติัหน้ำท่ีรับผิดชอบเหมำะสมตำมแนวทำงกำรปฏิบติัท่ีดี
ของกรรมกำร โดยมีขอ้เสนอแนะใหป้รับปรุง ดงัน้ี 
- เม่ือมีกรรมกำรใหม่ คณะกรรมกำรได้ดูแลให้ฝ่ำยจดักำรจัดเอกสำรหรือจดับรรยำยสรุปเพื่อให้

กรรมกำรเขำ้ใจธุรกิจและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำร 
- คณะกรรมกำรไดใ้ห้ควำมส ำคญัอยำ่งเพียงพอในกำรประเมินประสิทธิผลของกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ี

ด ำเนินกำรใหฝ่้ำยจดักำร 
 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 
2.1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. กำรท ำหน้ำท่ีโดยรวมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้มีกำรปฏิบัติหน้ ำท่ีตำมกฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

2. กำรปฏิบติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรสอบทำนให้บริษทัมีรำยงำนทำงกำรเงิน
อยำ่งถูกตอ้งและเพียงพออยำ่งเหมำะสม 

ผลการประเมิน : กำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 97.00 ซ่ึงถือว่ำอยู่ใน
ระดบั “ดีเยีย่ม”  
สรุปผลประเมิน : กรรมกำรมีคุณสมบติัและปฏิบติัหน้ำท่ีรับผิดชอบเหมำะสมตำมแนวทำงกำรปฏิบติัท่ีดี
ของกรรมกำร โดยมีขอ้เสนอแนะใหป้รับปรุง ดงัน้ี 
- กรรมกำรไดรั้บเอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหนำ้เพื่อมีเวลำศึกษำขอ้มูล 

 
2.2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไดจ้ดัท ำประเมินผลกำรปฏิบติังำน โดยใช้แบบประเมินตนเองทั้ง
คณะตำมแบบคู่มือประเมินคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพยท่ี์ครอบคลุมถึงโครงสร้ำงและคุณสมบติักรรมกำร กำรประชุมและกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ผลการประเมิน : กำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คะแนนเฉล่ียร้อยละ 77.00 ซ่ึงถือวำ่อยู่
ในระดบั “ดี”  
สรุปผลประเมิน : กรรมกำรมีคุณสมบติัและปฏิบติัหน้ำท่ีรับผิดชอบเหมำะสมตำมแนวทำงกำรปฏิบติัท่ีดี
ของกรรมกำร โดยมีขอ้เสนอแนะใหป้รับปรุง ดงัน้ี 
- กรรมกำรไดรั้บเอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหนำ้เพื่อมีเวลำศึกษำขอ้มูล 
- จ ำนวนของคณะกรรมกำรมีควำมเหมำะสม 
- จ ำนวนคร้ังของกำรประชุมคณะกรรมกำรมีควำมเหมำะสม 
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2.3 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู ้ประเมินผลกำรปฎิบัติงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน โดยใชแ้บบประเมินผลงำนตำมแบบของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในไตรมำสท่ี 4 ของ
ปี ซ่ึงอยูใ่นช่วงด ำเนินกำรปี 2562 
 
2.4 แบบประเมินกรรมการผู้จัดการ 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผูป้ระเมินผลกำรปฎิบติังำนของกรรมกำรผูจ้ดักำร 
โดยใชแ้บบประเมินผลงำนของ CEO ตำมแบบของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในไตรมำสท่ี 4 ของปี 
ซ่ึงอยูใ่นช่วงด ำเนินกำรปี 2562 
 
รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมกำร เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดักำรให้มีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงรวมถึงงบกำรเงิน
ของบริษทัและสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี ทั้งน้ี รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว จดัท ำ
ข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบญัชีท่ีเหมำะสมและเป็นท่ี
ยอมรับและถือปฏิบติัอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทั้งไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยำ่งระมดัระวงัในกำรจดัท ำและดูแลให้มีกำร
เปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
 
แนวทางการปฎบิัติเกีย่วกบัการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษทัฯ ไดร้ะบุกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมและในกำรประชุมผูถื้อหุ้น 
หำกกรรมกำรท่ำนใดมีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรพิจำรณำวำระใด ประธำนท่ีประชุมจะแจง้
ใหผู้เ้ขำ้ร่วมประชุมทรำบก่อนกำรพิจำรณำวำระ โดยกรรมกำรท่ำนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียนั้นจะไม่ร่วมประชุม 
และงดออกเสียงในวำระนั้นๆ 
 
ความสัมพนัธ์กบันักลงทุน 
 คณะกรรมกำร ให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่ำย โดยขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะตอ้งมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสทัว่ถึงและทนัเวลำ ซ่ึงรวมถึงรำยงำนทำง
กำรเงินผลกำรด ำเนินงำนขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทั
ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยจะเผยแพร่ขอ้มูลและข่ำวสำรต่ำงๆ เพื่อให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระกอบกำรตดัสินใจลงทุนโดยผำ่นช่องทำงต่ำงๆ ทั้งจำกกำรจดัส่งเอกสำรทำงไปรษณีย ์ส่ือ
กำรเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพยแ์ละส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมถึงเวบ็ไซดข์องบริษทั 
 ในส่วนของงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relation) บริษทัฯ ยงัไม่ไดจ้ดัตั้งหน่วยงำนข้ึนมำเฉพำะ 
แต่ไดม้อบหมำยนำงสำวโชติกำ วีระศิลป์ ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงินและควบคุม เป็นผูดู้แลกำรติดต่อส่ือสำรกบั
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นกัลงทุน ผูถื้อหุน้ นกัวเิครำะห์และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสำมำรถติดต่อไดท่ี้หมำยเลขโทรศพัท ์038-468-789 และ
อีเมลล ์www. chotiga@atp30.com ทั้งน้ีบริษทัฯ มีแผนงำนท่ีจะจดัตั้งหน่วยงำนดำ้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ข้ึนมำ
เป็นหน่วยงำนเฉพำะดำ้นเพื่อดูแลรับผดิชอบส่วนงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์ในอนำคต 
 
การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรจำกผล
ประกอบกำรของบริษทั ขนำดธุรกิจและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั โดยเปรียบเทียบกับ
บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่ำตลำด (Market Capitalisation) ในขนำดท่ี
ใกลเ้คียงกบับริษทัและบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสำหกรรมเดียวกนักบับริษทั และเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อ
หุน้เพื่อพิจำรณำและอนุมติัเป็นประจ ำทุกปี 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ก ำหนดดชันีช้ีวดัต่ำงๆ เป็นตวับ่งช้ี ในส่วนของสิทธิ
ประโยชน์จะมีกำรปรับอตัรำเงินเดือนและโบนสัประจ ำปี ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัสภำวะเศรษฐกิจและผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัและผูบ้ริหำรระดบัสูง ท่ีจะ

ไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัอ่ืนตอ้งรับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั เน่ืองจำกบริษทั ไม่
มี บริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วม 

 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรจดัปฐมนิเทศให้กบักรรมกำรใหม่ บริษทัฯ จะ
จดัให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรท่ีเขำ้รับต ำแหน่งกรรมกำรใหม่ในคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อให้กรรมกำรท่ี
เขำ้มำใหม่ไดรั้บทรำบและเขำ้ใจถึงประวติัควำมเป็นมำ โครงสร้ำงธุรกิจ ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ ฐำนะ
กำรเงิน และผลประกอบกำรด ำเนินงำนของบริษทั ตลอดจนขอบเขตหนำ้ท่ีผูรั้บผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ โดยให้เลขำนุกำรบริษทัน ำเสนอเอกสำรและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของกรรมกำรใหม่ เช่น คู่มือกรรมกำรบริษทั จดทะเบียน คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
ขอ้บงัคบับริษทั โครงสร้ำงกำรลงทุน โครงสร้ำงผูถื้อหุ้น ผลกำรด ำเนินงำน กฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง และหลกัสูตรกำรอบรมกรรมกำร รวมทั้งให้ขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รำยงำนประจ ำปี (แบบ 
56-2) และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจใน
ธุรกิจและกำรด ำเนินงำนดำ้นต่ำงๆ ของบริษทั ใหแ้ก่กรรมกำรท่ีเขำ้รับต ำแหน่งเป็นคร้ังแรก 

 

mailto:chotiga@atp30.com
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แผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมกำรบริษทั ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรงำนของบริษทั อยำ่งมีประสิทธิภำพ

และประสิทธิผล ตลอดจนกำรด ำเนินกิจกำรอย่ำงต่อเน่ือง จะน ำมำซ่ึงควำมเติบโตและกำ้วหน้ำขององคก์ร
อยำ่งย ัง่ยืน ดงันั้นบริษทัฯ จึงไดเ้ร่ิมจดัท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งข้ึน โดยไดก้ ำหนดขั้นตอนและกระบวนกำร
สืบทอดต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสูง เพื่อให้มัน่ใจวำ่ผูบ้ริหำรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสืบทอดต ำแหน่ง
ขององคก์รต่อไปในอนำคต 
 
การพฒันากรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษทั ส่งเสริม สนบัสนุน และอ ำนวยควำมสะดวกให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรของบริษทั เช่น กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อยและผูบ้ริหำร เป็นต้น ได้เขำ้รับกำรอบรมสัมมนำใน
หลกัสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีจดัข้ึนโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 
สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย สมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยและองค์กรอิสระต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมออย่ำง
ต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้และปรับปรุงกำรปฏิบติังำน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีให้มี
ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน 
 บริษทัฯ จะสนบัสนุนให้คณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรระดบัสูงเขำ้ร่วมสัมนำหลกัสูตรท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฎิบติัหนำ้ท่ีรวมทั้งพบปะแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบัคณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำร
ระดับสูงขององค์กรต่ำงๆ อยู่เสมอ โดยหลักสูตรท่ีกรรมกำรบริษทัควรเข้ำร่วมสัมนำอย่ำงน้อยจะเป็น
หลกัสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) ได้แก่ หลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program 
(ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทั้ ง น้ี  เพื่ อน ำควำม รู้และประสบกำรณ์มำ
ประยกุตใ์ชใ้นกำรพฒันำบริษทัต่อไป 
 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2558 เม่ือวนัท่ี 12 มีนำคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ัง
ท่ี 1/2558 (หลังแปรสภำพ) เม่ือวนัท่ี 25 มีนำคม 2558 ได้มีมติอนุมติัก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของ
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมกำรบริษทั (Board of Directors) 
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committees)  
3. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 
4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Committees 
5. คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committees)  
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6. คณะผูบ้ริหำร (Management Teams) 
ทั้งน้ี บริษทัฯ อยูใ่นช่วงกำรพิจำรณำกำรจดัตั้ง CG Committee 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
(ก) กรรมการอสิระ 
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งมีจ ำนวนสัดส่วนของกรรมกำรท่ีเป็นอิสระเพียงพอท่ีจะ

สำมำรถตรวจสอบถ่วงดุลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร ซ่ึงต้อง
ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำรบริษทัทั้งหมดและมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน 
กรรมกำรอิสระตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนด ดงัน้ี 
คุณสมบัติคณะกรรมการอสิระ / นิยามความเป็นอสิระ 
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั * ทั้งน้ีให้นบัรวมถึงกำร

ถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ดว้ย 
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำนละท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือน

ประจ ำ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั * เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 
2 ปี  

- ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำย
ใหญ่และผูมี้อ ำนำจควบคุมหรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอให้เป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของ
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

- ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท * ในลักษณะท่ีอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้
วจิำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยัหรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของผู ้
ท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือของผูมี้
อ ำนำจควบคุมบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี  

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท * และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  ำนำจควบคุมหรือ
หุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั * เวน้แต่จะได้พน้จำกกำรมีลกัษณะ
ดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี  

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ี
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษทัและไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมี
นยัส ำคญั ผูมี้อ  ำนำจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้น เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี  

- ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่  
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- ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีลักษณะเดียวกันและเป็นบริษัทท่ีมีกำรแข่งขนัอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อกิจกำร
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหำ้งหุน้ส่วนหรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน 
ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

วาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการอสิระ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี หำกพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระสำมำรถ
ไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ไดอี้ก 
 

(ข) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)   

บริษทัฯ ตระหนกัและให้ควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งต่อกำรก ำกบัดูแลกิจกำร นอกจำกคณะกรรมกำรบริษทั
จะตอ้งเคร่งครัดในกำรปฎิบติัหนำ้ท่ีตำมขอ้บงัคบับริษทั ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนตำมขอ้กฎหมำย
ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ บริษทัฯ จึงไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ดงัน้ี 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 
1.  คณะกรรมกำรของบริษทั ตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ 7 คน และกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ก่ึง

หน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชณำจกัรไทย 
2. คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรและกรรมกำร

อิสระ โดยมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกวำ่ 3 คน คุณสมบติัของกรรมกำรอิสระ
เป็นไปตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด 

3. คณะกรรมกำรบริษทั เลือกกรรมกำรคนหน่ึงจำกกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรเป็นประธำนกรรมกำร 
4. คณะกรรมกำรเลือกบุคคลหน่ึงท ำหน้ำท่ี เป็น เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท  เลขำนุกำร

คณะกรรมกำรบริษทัจะเป็นกรรมกำรหรือไม่ก็ได ้
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท  
1. กรรมกำรบริษทั ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีคุณสมบติัท่ีก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติัมหำชน พ.ศ. 2535 

และพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึง
กำรขำดควำมเหมำะสมท่ีจะได้รับกำรไวว้ำงใจในกำรบริหำรกิจกำรท่ีมหำชนเป็นผูถื้อหุ้นตำม
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์



  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   ส่วนที ่2 - 38 

2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั
และสำมำรถอุทิศเวลำไดอ้ย่ำงเต็มท่ีในกำรปฎิบติัหน้ำท่ีตำมควำมรับผิดชอบ ซ่ึงจะพิจำรณำโดยไม่
จ  ำกดัเพศ เช้ือชำติ ศำสนำ อำยแุละควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นอ่ืนๆ 

3. มีภำวะผูน้ ำ และสำมำรถควบคุมกำรด ำเนินกำรของผูบ้ริหำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 
1. ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวงั ควำมซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวงัรักษำ

ผลประโยชน์ของบริษทัและให้เป็นไปตำมกฎหมำยวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจน
มติของผูถื้อหุน้  

2. มีหน้ำท่ีก ำหนดวิสัยทศัน์ นโยบำย และทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทั และก ำกบัควบคุมดูแลให้
ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพื่อ
เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื 

3. รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยสม ่ำเสมอด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นมีกำรเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัต่อผูล้งทุนอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นมีมำตรฐำนและโปร่งใส 

4. คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจ และมีควำมสนใจในกิจกำรของบริษทัฯ ท่ีตนเป็นกรรมกำรอยำ่งแทจ้ริง 

5. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดับสูง ตำมท่ี
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนน ำเสนอ เพื่อน ำเสนอต่อผูถื้อหุน้ในกำรพิจำรณำอนุมติั 

6. รับผิดชอบต่อผลประกอบกำรและกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยบริหำรโดยให้มีควำมตั้ งใจและ
ระมดัระวงัในกำรปฏิบติังำน 

7. ก ำกบัดูแลให้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลไดเ้พื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรปฏิบติังำน โดยพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดส้มเหตุสมผล 

8. ก ำกบัดูแลใหมี้กำรด ำเนินธุรกิจและปฏิบติังำนอยำ่งมีจริยธรรม  
9. ก ำกบัดูแลใหฝ่้ำยบริหำรมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  
10. พิจำรณำตดัสินในเร่ืองท่ีมีสำระส ำคญั เช่น นโยบำยและแผนธุรกิจโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่อ ำนำจ

กำรบริหำรกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นและรำยกำรอ่ืนใดท่ีกฎหมำยก ำหนด 
11. ก ำหนดอ ำนำจและระดบักำรอนุมติัในกำรท ำธุรกรรม และกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำน

ของบริษทั ให้คณะหรือบุคคลตำมตำมควำมเหมำะสมและให้เป็นไปตำมขอ้กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งโดย
จดัท ำเป็นคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำรและใหมี้กำรทบทวนอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

12. จัดให้มีระบบบัญชีกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้รวมทั้ งดูแลจัดให้มี
กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน 

13. ให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและพิจำรณำค่ำสอบบญัชีประจ ำปี เพื่อน ำเสนอต่อผู ้
ถือหุน้ในกำรพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้ง   
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14. รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงควบคู่กับ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีไวใ้นรำยงำนประจ ำปีและครอบคลุมในเร่ืองส ำคญัๆ ตำมนโยบำยขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีดีส ำหรับกรรมกำรบริษทัจดทะเบียนของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

15. ก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมกฎบตัรท่ีก ำหนดไว ้
16. คณะกรรมกำรตอ้งประเมินผลกำรปฏิบติัดว้ยตนเองและประเมินผลกำรปฏิบติังำนโดยรวม 
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและวาระการด ารงต าแหน่ง 

กำรเลือกตั้งกรรมกำรของบริษทัใหก้ระท ำโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีใหก้ระท ำตำมหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 
2. ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรอำจใชว้ิธีออกเสียงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ครำวละคนหรือ

ครำวละหลำยๆ คน ตำมแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละคร้ัง ผูถื้อหุ้นตอ้ง
ออกเสียงดว้ยคะแนนเสียงท่ีมีทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ดงันั้น ผูถื้อ
หุ้นไม่สำมำรถแบ่งคะแนนเสียงของตนในกำรเลือกตั้งกรรมกำรเพื่อให้ผูใ้ดมำกน้อยตำมมำตรำ 70 
วรรคหน่ึงแห่ง พรบ.มหำชน ได ้(ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE เท่ำนั้น) 

3. ในกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรให้ใช้เสียงขำ้งมำก หำกมีคะแนนเสียงเท่ำกนั ให้ผูเ้ป็น
ประธำนท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

4. ให้คณะกรรมกำรบริษทัมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งตำมขอ้น้ีจะ
เลือกตั้งใหเ้ขำ้รับต ำแหน่งอีกก็ได ้นอกจำกพน้ตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งอีกเม่ือ 

 (ก) ตำย 
 (ข) ลำออก 
 (ค) ขำดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัฯ มหำชน 
 (ง) มีประชุมมีมติใหอ้อก 
 (จ) ศำลมีค ำสั่งใหอ้อก 
5. เม่ือกรรมกำรคนใดลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ืน่ใบลำออกของตนใหท่ี้นำยทะเบียนทรำบดว้ยก็ได ้
6. กรรมกำรของบริษัท ท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัท อ่ืน ต้องรับควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรบริษทั 
 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงควำมส ำคญัของระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีจึงได้พิจำรณำ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรท่ีมีควำมเป็นอิสระท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำร
ด ำเนินกิจกำรของบริษทั สอบทำนประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในเพื่อให้มีควำมมัน่ใจวำ่กำรปฎิบติังำน
ของหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ ถูกตอ้งตำมกฎหมำย สอดคลอ้งตำมระเบียบกำรปฎิบตังำน
ท่ีดี กำรบริหำรกิจกำรด ำเนินไปอย่ำงเหมำะสมมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมกำร
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ตรวจสอบยงัท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ ร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพื่อให้มัน่ใจว่ำ
รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท มีควำมน่ำเช่ือถือ มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตำม
มำตรฐำนและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง สร้ำงควำมมัน่ใจและควำมน่ำเช่ือถือแก่ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียวำ่ได้
มีกำรตรวจสอบและก ำกบัดูแลกิจกำรอย่ำงรอบคอบ มีควำมยุติธรรมโปร่งใสและมีกำรด ำเนินธุรกิจตำม
หลกักำรกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ดงัน้ี 
องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน 
2. กรรมกำรตรวจสอบมีทักษะควำมช ำนำญท่ีเหมำะสมตำมภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย กรรมกำร

ตรวจสอบอยำ่งนอ้ย 1 คนตอ้งมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจหรือมีประสบกำรณ์ดำ้นกำรบญัชีหรือกำรเงิน 
3. ให้คณะกรรมกำรของบริษทัเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 
4. ใหผู้จ้ดักำรหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยต ำแหน่ง  
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัเหมือนกนักบัคุณสมบติัของคณะกรรมกำรอิสระตำมท่ีกล่ำว
ขำ้งตน้ และมีคุณสมบติัเพิ่มเติม ดงัน้ี 
1. ไดรั้บแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
2. มีคุณสมบติัตำมท่ีก ำหนดในกฎหมำยมหำชน กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละ

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีนบัรวมถึงกำรถือหุ้น
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ ำ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล ำดบั
เดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือของผูมี้อ ำนำจควบคุมบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะ
ดงักล่ำวแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ทั้ งน้ี ลักษณะตอ้งห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำร
อิสระเคยเป็นขำ้รำชกำรหรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือผูมี้อ ำนำจ
ควบคุมบริษทัฯ   

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะ
ท่ีเป็น บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำย
ใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุมหรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอให้เป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคุม
ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
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(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รำยใหญ่  หรือของผู ้มีอ  ำนำจควบคุมบริษัท  ในลักษณะท่ีอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัยหรือผูมี้อ ำนำจ
ควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รำยใหญ่หรือของผูมี้อ ำนำจควบคุมบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้
ไม่น้อยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
หรือของผูมี้อ ำนำจควบคุมบริษทัและไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุมหรือหุน้ส่วนของ
ส ำนักงำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รำยใหญ่หรือของผูมี้อ ำนำจควบคุมบริษทั สังกดัอยูเ่วน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย
หรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือของผูมี้อ ำนำจควบคุมบริษทัและไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ี
มีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้น เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรบริษทั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจกำรของบริษทัฯ 
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วม
บริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั
และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินของ
บริษทั 

(10) กรรมกำรอิสระตำมคุณสมบัติข้ำงต้น อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ ให้
ตดัสินใจในกำรด ำเนินงำนของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อย ล ำดบั
เดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือของผูมี้อ  ำนำจควบคุมบริษทั โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบองค์
คณะ (Collective Decision) ได ้
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees) 
1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้มัน่ใจว่ำ มีควำมถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูล

อย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชีภำยนอก และผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบจดัท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ ำปี 

2. สอบทำนให้บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 
Audit) ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผลและพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ ง โยกยำ้ย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยในและอำจเสนอแนะ
ให้มีกำรสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดท่ี เห็นว่ำจ ำเป็นและเป็นส่ิงส ำคัญ พร้อมทั้ งน ำ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับกำรปรับปรุงแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในท่ีส ำคัญและจ ำเป็นเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท โดยสอบทำนร่วมกับผูส้อบบัญชีภำยนอกและผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบ
ระบบงำนภำยใน 

3. สอบทำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย ์นโยบำย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

4. พิจำรณำคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำท่ีเป็นผูส้อบบญัชี รวมถึง
พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัต่อคณะกรรมกำรบริษทั รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุม
กบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษทั ตำมวธีิกำรและมำตรฐำนท่ียอมรับโดยทัว่ไป  
6. พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำม

กฎหมำย และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์ตลอดจนกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในเร่ืองดงักล่ำว
ให้มีควำมถูกตอ้งและครบถว้น ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั 

7. สอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
8. รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรบริษทัทรำบอยำ่งนอ้ยปีละ 

4 คร้ัง 
9. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ซ่ึงรำยงำน

ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบด้วย ขอ้มูลอย่ำงน้อย
ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 
(ค) ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนด

ของตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี  
(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ

แต่ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎ

บตัร (Charter) 
(ซ) รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำม

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ  
10. ร่วมให้ควำมเห็นในกำรพิจำรณำแต่งตั้ ง ถอดถอน ประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำน

ตรวจสอบภำยใน 
11. ในกำรปฏิบติังำนตำมขอบเขตหนำ้ท่ี ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญให้ฝ่ำยจดักำรผูบ้ริหำร 

หรือพนกังำนของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมำให้ควำมเห็น เขำ้ร่วมประชุมหรือส่งเอกสำรท่ีเห็นว่ำเก่ียวขอ้ง
หรือจ ำเป็น 

12. ให้มีอ ำนำจว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ หรือบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัทมำให้ควำมเห็นหรือให้
ค  ำปรึกษำในกรณีจ ำเป็น 

13. คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประเมินผลกำรปฏิบติังำนโดยกำรประเมินตนเองและรำยงำนผลกำร
ประเมินพร้อมทั้ งปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเป็นเหตุให้กำรปฏิบัติงำนไม่บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นกำรจดัตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้ณะกรรมกำรบริษทัทรำบทุกปี 

14. พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
15. ปฏิบติังำนอ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
1. ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยูใ่นต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงพน้

จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำว
ขำ้งตน้กรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 

(ก) ตำย  
(ข) ลำออก 
(ค) ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัติน้ีหรือตำมหลักเกณฑ์ของตลำด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ง) พน้วำระจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
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2. กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษทั โดย
แจง้เป็นหนังสือล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูอ้นุมติั 
โดยบริษทัจะแจง้เร่ืองกำรลำออกพร้อมส ำเนำหนังสือลำออกให้ตลำดหลกัทรัพย์ทรำบ ในกรณีท่ี
กรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีพน้จำกต ำแหน่งตอ้ง
รักษำกำรในต ำแหน่งเพื่อด ำเนินกำรต่อไปก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่จะเขำ้รับ
หนำ้ท่ี 

3. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้
คณะกรรมกำรบริษทั แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วนั 
เพื่อใหก้รรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด โดยบุคคลท่ีเขำ้เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบแทนอยูใ่นต ำแหน่งไดเ้พียงวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงตนแทน 

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรปฎิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริษทั 
2. ในกำรปฎิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมีขอ้สงสัยวำ่มีรำยกำรหรือกำรกระท ำ

ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอำจมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษทัเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ข
ภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

 (1) รำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 (2) กำรทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีควำมบกพร่องส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน 

(3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือขอ้ก ำหนดใดๆ ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่ำงมี
สำระส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน และไดมี้กำรหำรือร่วมกนักบัคณะกรรมกำร
บริษทัและผูบ้ริหำรแลว้ว่ำตอ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ข เม่ือครบก ำหนดเวลำท่ีก ำหนดไวร่้วมกนั
หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบวำ่มีกำรเพิกเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแกไ้ขดงักล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอนั
สมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหน่ึงอำจรำยงำนส่ิงท่ีพบดงักล่ำวโดยตรงต่อส ำนกังำนก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้

 
3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committees) 

คณะกรมกำรบริษทั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษทัให้เป็นไปตำม
นโยบำยจึงพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงข้ึนโดยมีอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัน้ี 
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องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเส่ียง 
1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะถูกแต่งตั้ งโดยคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำร

ประกอบดว้ย ผูมี้ควำมเขำ้ใจในธุรกิจและมีประสบกำรณ์ตรงในธุรกิจ จ ำนวนอยำ่งน้อย 3 ท่ำน และ
ตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 ท่ำน 

2. ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบัประธำนกรรมกำรบริษทั 
3. กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงสำมำรถอุทิศเวลำอยำ่งเพียงพอในกำรปฎิบติังำนในฐำนะกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียงใหบ้รรลุผลส ำเร็จตำมวตัถุประสงค ์
4. ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงตอ้งแต่งตั้งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

โดยอำจเป็นหวัหนำ้สำยงำนสนบัสนุนธุรกิจ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเห็นสมควร 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. ก ำหนดและทบทวน นโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
2. ก ำกบัดูแลและสนบัสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร สอดคลอ้งกบักลยุทธ์

และเป้ำหมำยทำงธุรกิจรวมถึงสภำวกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
3. พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรและให้ข้อคิดเห็นในควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

รวมทั้งแนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำรควบคุมหรือบรรเทำและกำรพฒันำระบบกำรจดักำรบริหำร
ควำมเส่ียงองคก์รใหมี้ประสิทธิภำพอยำ่งต่อเน่ือง 

4. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรให้คณะกรรมกำรรับทรำบและในกรณีท่ีมีปัจจัย หรือ
เหตุกำรณ์ส ำคญั ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อบริษทัอย่ำงมีนยัส ำคญั ตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั
เพื่อทรำบและพิจำรณำโดยเร็วท่ีสุด 

5. ประชุมคณะกรรมกำรอยำ่งนอ้ยไตรมำสละ 1 คร้ัง 
6. ปฎิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปีและตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
ซ่ึงเม่ือพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ อำจไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งไดอี้ก 
การรายงาน 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีหน้ำท่ีรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษทั รับทรำบผลกำรบริหำร
ควำมเส่ียง หรือส่ิงท่ีตอ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขอยำ่งมีนยัส ำคญัในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทุกคร้ัง 
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบและตระหนกัถึงควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของบริษทั รวมถึงปัจจยัท่ีอำจส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินงำนขององคก์รในอนำคต 
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4. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomintion and remuneration 
Committee (NRC)) 
คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษทัให้เป็นไป

ตำมนโยบำยจึงพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อดูแลรับผิดชอบกำร
พิจำรณำหลกัเกณฑ์และกระบวนกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
และผูบ้ริหำรสูงสุดขององค์กร คัดเลือกบุคคลตำมกระบวนกำรสรรหำท่ีได้ก ำหนดไว ้และพิจำรณำ
หลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและรูปแบบค่ำตอบแทนกรรมกำร เพื่อเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร
บริษทั พิจำรณำก่อนท่ีจะน ำเสนอใหผู้ถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติั รวมทั้งพิจำรณำหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
และรูปแบบค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรสูงสุดขององคก์ร 
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้รับกำรแต่งตั้ งโดยคณะกรรมกำรบริษัทและ

ประกอบด้วยกรรมกำรและผูบ้ริหำรอย่ำงน้อย 3 คน โดยกรรมกำรมำกกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดจะตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

2. กรรมกำรอิสระ ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. มีคุณสมบติัและไม่มีคุณสมบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. กรรมกำรสรรหำ ท่ีเป็นกรรมกำรอิสระตอ้งมีควำมเป็นอิสระตำมหลกักำรก ำกบัและดูแลกิจกำรท่ีดี 
3. เป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฎิบติัหน้ำท่ีในฐำนะ

กรรมกำรสรรหำและสำมำรถอุทิศเวลำเพียงพอในกำรปฎิบติัหนำ้ท่ี 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษทัและจดักำรประชุมอยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง โดยมีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 
การปฎบิัติงานด้านการสรรหา 
- ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษทัและกรรมกำรชุดยอ่ย 
- พิจำรณำควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรก ำหนด

คุณสมบติัของกรรมกำรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
- พิจำรณำสรรหำ คดัเลือกและเสนอบุคคลท่ีเหมำะสมให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัท่ีครบวำระ 

และ/หรือ มีต ำแหน่งวำ่งลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม 
- ปฏิบติักำรอ่ืนใดเก่ียวกบักำรสรรหำตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
- ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรสูงสุดของบริษทัเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั

ทรำบเพื่อพิจำรณำอนุมติั 
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การปฎบิัติงานด้านการก าหนดค่าตอบแทน 
- จดัท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทัและกรรมกำรชุด

ยอ่ยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
- ก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีจ ำเป็นและเหมำะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมกำรบริษทั 

เป็นรำยบุคคล โดยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทัให้พิจำรณำควำมเหมำะสมกบั
ภำระหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ผลงำนและเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลำ้ยกนั และประโยชน์ท่ี
คำดว่ำจะไดรั้บจำกกรรมกำร เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำและน ำเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้เพื่อขออนุมติั 

- รำยงำนนโยบำย หลักกำรและเหตุผลของกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร ตำม
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (56-1) และ
รำยงำนประจ ำปีของบริษทั (56-2) 

- ปฏิบติักำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยโดยฝ่ำย
บริหำรและหน่วยงำนต่ำงๆ จะต้องรำยงำนหรือน ำเสนอข้อมูลและเอกสำรท่ี เก่ียวข้องต่อ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทนใหบ้รรลุตำมหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำย 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. ใหก้รรมกำรสรรหำ มีวำระอยูใ่นต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และคณะกรรมกำรสรรหำ ซ่ึงพน้จำกต ำแหน่ง

ตำมวำระ อำจไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่อีกได ้นอกจำกพน้ต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวขำ้งตน้ กรรมกำร
สรรหำพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 

 (ก) ตำย 
 (ข) ลำออก 

 (ค) ขำดคุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรสรรหำตำมกฎบตัรน้ี หรือตำมหลเักณฑข์องตลำด 
 หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 (ง) พน้วำระจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
 (จ) คณะกรรมกำรบริษทัลงมติใหอ้อก 
2. คณะกรรมกำรบริษทั มีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งกรรมกำรสรรหำ เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำร

ตำมวตัถุประสงคห์รือทดแทนกรรมกำรสรรหำท่ีพน้จำกต ำแหน่งครำวละ 3 ปี หรือพน้จำกกำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรกำรบริษทัจะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรสรรหำ ซ่ึงตน
แทนเท่ำนั้น 
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5. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
 คณะกรรมกำร ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษทัฯ ให้เป็นไปตำม
นโยบำยจึงไดพ้ิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรข้ึนโดยใหมี้อ ำนำจหนำ้ท่ี 
องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร 
1. ไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรของบริษทั 
2. ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหำรงำนหรือพนกังำนในระดบับริหำร รวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ 3 

คนร่วมกนัเป็นคณะกรรมกำรบริหำร  
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 
1. มีคุณสมบติัและไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดัและกฎหมำยอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง 
2. เป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัฯ และ

สำมำรถอุทิศเวลำอยำ่งเพียงพอในกำรปฎิบติัหนำ้ท่ี 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. ท ำหนำ้ท่ีควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษทั ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดไว้

และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ทั้ ง น้ีในกำรด ำเนินกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรบริหำรตอ้งมีคณะกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของกรรมกำรบริหำร
ส่วนกำรลงมติของคณะกรรมกำรบริหำรตอ้งได้รับคะแนนเสียงขำ้งมำกจำกท่ีประชุมและคะแนน
เสียงดงักล่ำวท่ีนบัไดอ้ยำ่งนอ้ยก่ึงหน่ึงจำกคะแนนเสียงของคณะกรรมกำรบริหำรทั้งหมด 

2. พิจำรณำงบประมำณประจ ำปี และขั้นตอนในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษทัและควบคุมดูแลกำรใชจ่้ำยตำมงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัแลว้ 

3. พิจำรณำปรับปรุงแผนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัใหเ้หมำะสมเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ  
4. พิจำรณำอนุมติักำรลงทุนและก ำหนดงบประมำณในกำรลงทุนตำมอ ำนำจในคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร 
5. พิจำรณำกำรท ำสัญญำต่ำงๆ ท่ีมีผลผกูพนับริษทัตำมอ ำนำจในคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร 
6. รับผิดชอบให้มีข้อมูลท่ีส ำคัญต่ำงๆ ของบริษัท อย่ำงเพียงพอเพื่อใช้ประกอบกำรตดัสินใจของ

คณะกรรมกำรบริษทั ผูถื้อหุ้น รวมถึงจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินท่ีน่ำเช่ือถือเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีดี
และโปร่งใส 

7. พิจำรณำผลก ำไรและขำดทุนของบริษทัและเสนอจ่ำยปันผลประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
8. พิจำรณำกำรด ำเนินธุรกิจใหม่หรือกำรเลิกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
9. ก ำกบัดูแลให้มีขั้นตอนใหผู้ป้ฏิบติังำนตอ้งรำยงำนเหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำท่ีผดิปกติหรือกำรกระท ำ

ผิดกฎหมำยต่อคณะกรรมกำรบริหำรอยำ่งทนัท่วงทีและในกรณีท่ีเหตุกำรณ์ดงักล่ำวมีผลกระทบท่ีมี
สำระส ำคญั จะตอ้งรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษทัทรำบเพื่อพิจำรณำแก้ไขภำยในระยะเวลำอนั
สมควร 
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10. ด ำเนินกำรใดๆ เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวขำ้งตน้หรือตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร
บริษทัหรือตำมท่ีไดรั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

11. กำรด ำเนินกำรน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรในเร่ืองใดๆ ซ่ึงไดรั้บกำรลงมติ และ/หรือ 
อนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร จะตอ้งรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังถดัไป 
ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริหำรไม่สำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย

หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษทั ซ่ึงเม่ือพน้
จำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ อำจไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งไดอี้ก 

การรายงาน 

คณะกรรมกำรตอ้งรำยงำนผลกำรปฎิบติัหน้ำท่ีให้คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบเป็นประจ ำ และ
รำยงำนผลกำรปฎิบติัหนำ้ท่ีในรอบปีท่ีผำ่นมำใหผู้ถื้อหุน้รับทรำบในรำยงำนประจ ำปี 

6. คณะผู้บริหาร : รับผดิชอบโดยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

การสรรหากรรมการผู้จัดการ 

“กรรมกำรผูจ้ดักำร” แต่งตั้งมำจำกกำรพิจำรณำและอนุมติัแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษทั โดยคณะกรรมกำร
สรรหำด ำเนินกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่ง 

คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ 
คุณสมบัติทัว่ไป 
1. มีสัญชำติไทย 
2. สำมำรถท ำงำนใหแ้ก่บริษทัฯ ไดเ้ตม็เวลำ 
3. ไม่เป็นบุคคลวกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
4. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย หรือไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลำยทุจริต 
5. ไม่เคยตอ้งค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ  ำคุก ไม่วำ่จะไดรั้บโทษจ ำคุกจริงหรือไม่ เวน้แต่เป็นโทษส ำหรับ

ควำมผิดท่ีได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ หรือพน้โทษหรือพน้ระยะเวลำกำรรอกำร
ลงโทษ 

6. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจำกงำนเพรำะทุจริตต่อหนำ้ท่ี 
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คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต ่ำกว่ำปริญญำตรีมีควำมรอบรู้ ควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ในกำรบริหำร

องคก์ร 
2. มีวสิัยทศัน์กำรบริหำรจดักำรในกิจกำรดำ้นกำรขนส่ง และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรดำ้นกำรขนส่ง 
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรบริหำรและก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีบุคลิกภำพ ภำวะผูน้ ำและมนุษย์

สัมพนัธ์ดี  
4. สำมำรถติดต่อประสำนงำนไดดี้ทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร 
5. มีควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรบริหำรองคก์รใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรและบริกำรท่ีดี 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการ (Managing Directors) 
1. ควบคุมกำรด ำเนินกิจกำร วำงแผนกลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำนและบริหำรงำนประจ ำวนัของบริษทัฯ  
2. ตดัสินในเร่ืองท่ีส ำคัญของบริษัทฯ ก ำหนดภำรกิจ วตัถุประสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริษัทฯ 

รวมถึงกำรควบคุมกำรบริหำรงำนในสำยงำนต่ำงๆ 
3. เป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรบงัคบับญัชำ ติดต่อ สั่งกำร ตลอดจนเขำ้ลงนำมในนิติกรรมสัญญำ เอกสำรค ำสั่ง 

หนงัสือแจง้ใดๆ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร 
4. มีอ ำนำจจำ้ง แต่งตั้ง โยกยำ้ยบุคคลตำมท่ีเห็นสมควร ตลอดจนก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี และ

ผลตอบแทนท่ีเหมำะสม และใหมี้อ ำนำจปลดออกหรือให้ออกตำมควำมเหมำะสมของพนกังำนระดบั
ต่ำงๆ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร 

5. มีอ ำนำจในกำรก ำหนดเง่ือนไขทำงกำรคำ้เพื่อประโยชน์ของบริษทั 
6. พิจำรณำกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือกำรเลิกธุรกิจเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ

กรรมกำรบริษทั 
7. ด ำเนินกำรใดๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือกรรมกำรบริหำร 

ทั้งน้ี กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของกรรมกำรผูจ้ดักำรดงักล่ำวขำ้งตน้นั้น จะไม่
รวมถึงอ ำนำจ และ/หรือ กำรมอบอ ำนำจช่วงในกำรอนุมติัรำยกำรใดท่ีตน หรือผูรั้บมอบอ ำนำจช่วง หรือ
บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมท่ีนิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน) มีส่วนได้เสียหรือ
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้กบับริษทั ซ่ึงกำรอนุมติัรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจำรณำอนุมติัรำยกำรดงักล่ำว ตำมท่ี
ขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 
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การมอบอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 

บริษทัฯ ได้ก ำหนดอ ำนำจอนุมติัด ำเนินกำร (Delegation of Authorities) ไวอ้ย่ำงชดัเจน ซ่ึงเร่ิมใช้
ตั้งแต่ปี 2558 โดยก ำหนดอ ำนำจอนุมติัวงเงินส ำหรับคณะกรรมกำรบริษทั และฝ่ำยบริหำรตำมประเภทของ
รำยกำร ได้แก่ งบกำรเงิน / บัญชี / งบประมำณ งำนทรัยพำกรบุคคลและงำนจัดซ้ือ / จดัหำ และงำน
บริหำรงำนทัว่ไป / ธุรกำร งำนดำ้นกำรตลำดและงำนประชำสัมพนัธ์ 

สรุปตำรำงอ ำนำจอนุมติัของบริษทั มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

รายการ คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ 

กำรจดัท ำงบประมำณกำรลงทุน
ประจ ำปี 

ผำ่นกำรอนุมติัโดย
คณะกรรมกำร

บริษทั 

- - 

กำรอนุมติัเพิ่มเติมงบประมำณรำยจ่ำย
กำรลงทุนประจ ำปี นอกเหนือ
งบประมำณ 

วงเงินเกิน 10 ลำ้น
บำทต่อโครงกำร 

วงเงินไม่เกิน 10 ลำ้น
บำทต่อโครงกำร 

- 

กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพยป์ระเภท
ท่ีดินและอำคำร 

วงเงินเกิน 10 ลำ้น
บำท 

วงเงินไม่เกิน 10 ลำ้น
บำท 

- 

กำรอนุมติักำรก่อหน้ีหรือกำรกูย้มืเงินท่ี
ผกูพนัต่อบริษทั  

ผำ่นกำรอนุมติัโดย
คณะกรรมกำร

บริษทั 

- - 

กำรขอใชง้บประมำณรำยจ่ำยกำรลงทุน
ตำมงบประมำณประจ ำปี ผำ่นกำร
อนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

- วงเงินเกิน 5 ลำ้นบำท วงเงินไม่เกิน 5
ลำ้นบำท 

 
9.4 การก ากบัดูการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯ ยงัไม่มีกำรลงทุนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ดงันั้นยงัไม่ได้
ก ำหนดกลไกในกำรก ำกบัดูแลกำรด ำนินงำนและนโยบำย อยำ่งไรก็ตำมหำกในอนำคตบริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมเกิดข้ึน จะตอ้งน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อใหพ้ิจำรณำและค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษทัควบคู่ไปดว้ย   
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 (คร้ังแรกหลงัแปรสภำพ) เม่ือวนัท่ี 25 มีนำคม 2558 
มีมติก ำหนดระเบียบขอ้บงัคบัในกำรน ำขอ้มูลภำยในของบริษทัไปใช้เพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัฯ ดงัน้ี   

1. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนและลูกจำ้งของบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติักำรใชข้อ้มูลภำยใน ดงัน้ี 
(ก) ตอ้งรักษำควำมลบั และ/หรือ ขอ้มูลภำยในของบริษทั 
(ข) ตอ้งไม่น ำควำมลบัและ/หรือขอ้มูลภำยในของบริษทัฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหำผลประโยชน์

แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม และไม่ว่ำจะ
ไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 

(ค) ตอ้งไม่ท ำกำรซ้ือขำย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพยข์องบริษทั โดยใชค้วำมลบั และ/หรือขอ้มูล
ภำยในบริษทั และ/หรือเขำ้ท ำนิติกรรมอ่ืนใดโดยใชค้วำมลบั และ/หรือขอ้มูลภำยในของบริษทั 
อนัอำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อบริษทัฯ ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม  

ทั้งน้ี กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และลูกจำ้งของบริษทั ซ่ึงอยู่ในหน่วยงำนท่ีได้รับทรำบข้อมูล
ภำยในของบริษทัควรหลีกเล่ียงหรืองดกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำร
เปิดเผยงบกำรเงินต่อสำธำรณชน และ 24 ชัว่โมงหลงัจำกเปิดเผยงบกำรเงินหรือขอ้มูลสำรสนเทศท่ีส ำคญั
ต่อสำธำรณชน โดยขอ้ก ำหนดดงักล่ำวให้รวมควำมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร 
ผูบ้ริหำรและลูกจำ้งของบริษทัดว้ย หำกผูใ้ดฝ่ำฝืนระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่ำวจะถือวำ่ไดก้ระท ำผดิร้ำยแรง 

1. กรรมกำรและกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัท รวมถึงผูส้อบบัญชีของบริษัท ต้องรำยงำนกำร
เปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภำวะต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยต์ำมมำตรำ 59 

2. บริษทัฯ ไดมี้กำรประกำศ “ระเบียบขอ้บงัคบัในกำรน ำขอ้มูลภำยในของบริษทัไปใช้” ให้ผูบ้ริหำร
และพนกังำนรับทรำบโดยทัว่กนั 
 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ส ำหรับงบกำรเงินปี 2561 ของบริษทัฯ ไดรั้บกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นโดยนำงสำวกรอง
แกว้ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5874 จำกบริษทั ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั แบบไม่มี
เง่ือนไขและจ่ำยค่ำสอบบญัชีท่ีผำ่นกำรอนุมติัท่ีประชุมกรรมกำรตรวจสอบคร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 
2561 โดยมีกำรเปรียบเทียบรำคำค่ำสอบบญัชีปัจจุบนักบัปีก่อนกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืน มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
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 (หน่วย : บำท) 
ค่าสอบบัญชี ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 450,000 750,000 750,000 
สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส  300,000 300,000 510,000 

รวมค่าตอบแทน 750,000 1,050,000 1,260,000 
หมำยเหตุ :  
- ตั้งแต่ปี 2560 ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี ประกอบด้วย ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปีและค่ำสอบทำน

รำยงำนประจ ำปี  
- ตั้งแต่ปี 2561 กำรสอบทำนงบกำรงบกำรเงินรำยไตรมำส คิดไตรมำสละ 170,000 บำท (ปี 2560 ไตรมำสละ 100,000 

บำท) 
- ฝ่ำยบริหำรมีกำรต่อรองรำคำกบับริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เพ่ือให้คงรำคำค่ำสอบบญัชีเป็นระยะ 3 ปีของปี 2561 

ถึงปี 2563 เท่ำกบั 1,2600,000 บำท 
 

ค่าบริการอืน่ (Non Audit Fee) 
- ในปี 2561 บริษทัฯ ไม่มีกำรจ่ำยค่ำบริกำรอ่ืนๆ  
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 
10.1 นโยบายและภาพรวมความรับผดิชอบต่อสังคม 

นอกจำกกำรด ำเนินงำนเพื่อควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจแลว้ บริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรด ำเนินธุรกิจ
ภำยใตก้รอบควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อควำมเติบโตอยำ่งย ัง่ยืนเป็นองค์กรท่ีมี
จริยธรรมและธรรมำภิบำลท่ีดี มีควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้แนวปฏิบติัดำ้นกำรบริหำรควำม
รับผดิชอบต่อสังคมเพื่อกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืตำมแนวทำงกำรพฒันำของตลำดหลกัทรัพย ์เพื่อน ำองคค์วำมรู้
นั้นมำเป็นแนวทำงกำรปฏิบติัและบริหำรจดักำรองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป แนวทำงปฏิบติัดำ้นควำม
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั เป็นกำรปฏิบติัเพื่อสอดคลอ้งกบั วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และนโยบำยของบริษทั
โดยกำรด ำเนินงำนภำยใตน้โยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณธุรกิจของบริษทั ดงัน้ี 

 
10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

บริษทัฯ ก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบติัเก่ียวกบัควำมรับผดิชอบต่อสังคมในดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี 
1. กระบวนการจัดท ารายงาน 
บริษทัฯ อยูช่่วงศึกษำและด ำเนินกำรจดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบทำงสังคม และกำรจดัท ำรำยงำน

แบบบูรณำกำร เพื่อพฒันำกิจกำรอย่ำงย ัง่ยืนและน ำองค์ควำมรู้เป็นแนวทำงกำรปฎิบติัและบริหำรจดักำร
องคก์รอยำ่งเป็นรูปธรรมต่อไป  

2. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
2.1 บริษัทฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และด ำเนินงำนธุรกิจอย่ำงมีควำม

รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทำงกฎหมำย จรรยำบรรณ และมุ่งมัน่ท ำควำมดีต่อบุคคล กลุ่มชนชน 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบกำรด ำเนินงำนท่ีมีมำตรฐำนและมีกำร
ควบคุมท่ีดี  

2.2 ไม่ให้ผลประโยชน์ ส่ิงใดแก่ เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ  หรือผู ้ท่ี เก่ียวข้องให้ได้มำซ่ึงงำนหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใด 

2.3 ด้ำนกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรม ไม่ เรียกร้องหรือรับ
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่ชอบธรรมจำกคู่ค้ำ และหำกปฏิบัติตำมเง่ือนไขข้อใดไม่ได้ จะ
ด ำเนินกำรรีบแจง้ใหคู้่คำ้ทรำบล่วงหนำ้เพื่อร่วมกนัหำแนวทำงแกไ้ข 

2.4 ไม่ก่อควำมเดือดร้อนให้แก่ชุมชุม หรือสังคมโดยรอบบริษทัไม่ว่ำจะเป็นมลภำวะทำงอำกำศ
และมลภำวะทำงเสียง รวมทั้งควำมสะอำด  

2.5 ปฏิบติัตำมกฎจรำจร เพื่อควำมปลอดภยัของผูโ้ดยสำรรวมทั้งผูร่้วมใชถ้นนทุกรำย 
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2.6 ดำ้นกำรปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ ภำยใตก้รอบกติกำ
ของกำรแข่งขนัท่ีดีและไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งขนัทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีท่ีไม่
สุจริต 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

แนวทางปฎิบัติ ส ำหรับผูบ้ริหำรและพนกังำนมีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมหลกัสิทธิมนุษยชน ยึดมัน่ในหลกันิติ
ธรรม และประพฤติปฏิบติัหน้ำท่ีของตนภำยใตห้ลกักำรกำรเคำรพในศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์สิทธิ 
เสรีภำพ และปฏิบติัต่อทุกฝ่ำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

3.1 บริษทัฯ ตระหนกัต่อกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนท่ีมนุษยทุ์กคนพึงมีโดย
เสมอภำคกนัเพื่อกำรด ำรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยำ่งมีศกัด์ิศรี โดยจะไม่มีบุคคลใดไดรั้บกำรปฏิบติัอยำ่ง
ไม่เป็นธรรม หรือเลือกปฏิบติั ไม่วำ่จะเป็นกำรเลือกปฏิบติัเน่ืองจำกเช้ือชำติ เผำ่พนัธ์ุ สีผิว ตน้
ตระกูล ต้นก ำเนิดของชำติหรือสังคม ศำสนำ สถำนะทำงสังคม เพศ อำยุ ลักษณะหรือ
รูปลกัษณ์ทำงกำยภำพ ภำษำ ควำมเห็นทำงกำรเมือง ทรัพยสิ์นหรือสถำนะอ่ืนใด 

3.2 ผูบ้ริหำรและพนกังำนมีหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบ รวมถึงส่งเสริมสิทธิตำมระเบียบสังคมและ
ระเบียบสำกลในทุกๆ ท่ีของบริษทัหรือบริษทัในกลุ่มด ำเนินธุรกิจและเพื่อให้มัน่ใจว่ำกำร
ด ำเนินธุรกิจดงักล่ำว มิได้มีส่วนร่วมกระท ำ หรืองดเวน้กำรกระท ำอนัเป็นกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชนดว้ย ผูบ้ริหำรและพนกังำนจึงควรให้ควำมส ำคญักบักำรร่วมธุรกิจกบัลูกคำ้หรือคู่คำ้
ท่ีเคำรพหลกักำรดงักล่ำวดว้ย 

3.3 ให้ควำมส ำคญักบัสิทธิท่ีเท่ำเทียมกนัของสตรี โดยให้ควำมส ำคญัและเคำรพเสรีภำพในเร่ือง 
สัญชำติ สถำนภำพทำงสังคม สุขภำพ กำรศึกษำ สิทธิในกำรท ำงำน ชนชั้นทำงสังคม ลกัษณะ 
เช้ือชำติ วถีิทำงเพศ เป็นตน้ 

3.4 มุ่งมัน่และรักษำไวซ่ึ้งสภำพกำรท ำงำนท่ีเป็นธรรมและเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรด ำเนินธุรกิจ
และดำ้นอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตำมสิทธิมนุษยชน อำทิ กำรไม่ใชแ้รงงำนเด็กหรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึง
กำรไม่เคำรพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน หรือไม่ปฏิบติัตนอยู่บนมำตรฐำนสำกลเก่ียวกบัหลกักำร
ดำ้นสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำค 

4. การปฎบิัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
ผูบ้ริหำรจะตอ้งปฏิบติัต่อพนกังำนอยำ่งยุติธรรม บริหำรงำนโดยไม่มีควำมล ำเอียง สนบัสนุนในกำร

สร้ำงศักยภำพในควำมก้ำวหน้ำและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของพนักงำน รวมทั้ งส่งเสริมให้



  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   ส่วนที ่2 - 56 

พนักงำนมีควำมเข้ำใจในเร่ืองจรรยำบรรณ ท่ีพนักงำนต้องพึงปฏิบัติ จดัสวสัดิกำรให้พนักงำนอย่ำง
เหมำะสมตำมผลกำรท ำงำนอย่ำงเป็นธรรมด้วยควำมเคำรพและให้เกียรติ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดจิตส ำนึก
และพลงัในกำรให้ควำมร่วมมือ และสนบัสนุนใหเ้กิดควำมคิดสร้ำงสรรคใ์นกำรท ำงำนและบริกำรแก่ลูกคำ้ 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพโดยด ำเนินกำรดงัน้ี 

4.1 จัดให้มีระบบกำรท ำงำนท่ีมุ่งเน้นควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนท่ีท ำงำนอย่ำง 
เหมำะสม 

4.2 พฒันำพนักงำนเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพูนศักยภำพและเล่ือนต ำแหน่งเม่ือมีผลงำนและ
โอกำสท่ีเหมำะสมอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

4.3 จดัให้มีเง่ือนไขกำรจำ้งงำนท่ีเป็นธรรมส ำหรับพนกังำนและให้พนักงำนไดรั้บผลตอบแทนท่ี
เหมำะสมตำมศกัยภำพโดยพิจำรณำเปรียบเทียบกบัอตัรำค่ำตอบแทนท่ีเป็นธุรกิจเดียวกนั 

4.4 จดัใหมี้กระบวนกำรร้องเรียนอยำ่งเหมำะสมส ำหรับพนกังำนท่ีไดรั้บกำรปฎิบติัอยำ่งเป็นธรรม 
4.5 จดัให้มีกำรดูแลในเร่ืองสวสัดิกำรแก่พนกังำนตำมสมควร เช่น จดัให้มีเวลำพกัผ่อนประจ ำปี 

กำรรักษำพยำบำลและกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี  
4.6 ให้ขอ้มูลส ำคญัแก่พนักงำนเพื่อให้ทรำบผลกำรด ำเนินงำน สถำนะ และแผนในอนำคตของ

บริษทั 
4.7 ส่งเสริมให้พนกังำนมีดุลยภำพในกำรใช้ชีวิตระหว่ำงชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตวั จดัให้มี

กิจกรรมร่วมกนัระหว่ำงพนักงำน รวมไปถึงกำรท ำบุญร่วมกนัหรือท ำกิจกรรมในวนัส ำคญั
ต่ำงๆ เช่น กำรท ำบุญใส่บำตรร่วมกนัในเทศกำลสงกรำนต ์เป็นตน้ 

4.8 จดัให้มีกำรให้รำงวลัตอบแทนและแสดงควำมช่ืนชมในรูปแบบต่ำงๆ แก่พนกังำนท่ีท ำหน้ำท่ี
ไดเ้ป็นอยำ่งดี หรือปฎิบติังำนให้บริษทัฯ มำเป็นระยะเวลำยำวนำน เช่น เกษียณอำยนุกัขบัและ
โครงกำร 12 ยิม้ เป็นตน้ 

 
การพฒันาคุณภาพชีวติของพนักงาน 

บริษทัฯ ตระหนกัเสมอว่ำพนักงำนคือทรัพยำกรท่ีมีคุณค่ำท่ีเป็นองค์ประกอบส ำคญัท่ีท ำให้องค์กร
ประสบควำมส ำเร็จ บริษทัฯ จึงใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำคุณภำพชีวติของพนกังำน สร้ำงสมดุลใหก้บักำร
ท ำงำน เพื่อให้พนักงำนท ำงำนได้อย่ำงมีควำมสุข โดยตลอดปี 2561 ท่ีผ่ำนมำ บริษทัฯ ได้มีกำรด ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อใหพ้นกังำนไดมี้ส่วนร่วมและเสริมสร้ำงควำมสุขในกำรท ำงำน ดงัน้ี 
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กจิกรรมเกษียณอายุนักขับ  “สำนฝันแห่งวนัพำกเพียร สู่วยัเกษียณอยำ่งภำคภูมิ” ประจ ำปี 2561 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 
28 กนัยำยน 2561 ณ หอ้งประชุม ATP30 สำขำมำบตำพุด จงัหวดัระยอง 
 

 



  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   ส่วนที ่2 - 58 

 

 

กจิกรรมมอบโบนัส โครงการ “รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย” (12 ยิม้) ประจ ำปี 2561 วนัจนัทร์ท่ี 25 พฤศจิกำยน 
2561 ณ อมตะ คำสเซิล (นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร ชลบุรี) 

 

 

 

 

 



  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   ส่วนที ่2 - 59 

กจิกรรม Safety Day 2018 ณ พฒันำกอลฟ์แอนด์รีสอร์ทศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 8 ตุลำคม 
2561  

 

 

 

 

5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
5.1 บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อลูกคำ้อย่ำงเป็นธรรมในเร่ืองสินคำ้และบริกำร โดยไม่เลือกปฏิบติัหรือ

เปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้ำรำยอ่ืนล่วงหน้ำของผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทถือเป็นข้อมูลท่ี
ตำมปกติวสิัยจะพึงสงวดไวไ้ม่เปิดเผยจนกวำ่จะเปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ 

5.2 บริษทัฯ จะปฎิบติัตำมขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ กบัลูกคำ้อยำ่งเป็นธรรมและเท่ำเทียม หำก
บริษทัไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขไดต้อ้งรีบแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบเพื่อร่วมกนัแกไ้ขทนัที 

 
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญัด้ำนกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม ซ่ึงได้ตระหนักดีว่ำกำรให้บริกำรด้วยรถ

โดยสำรขนำดใหญ่จะมีกำรใชเ้ช้ือเพลิงและกำรปล่อยมลภำวะ รวมไปถึงอำจมีของเสียจำกกระบวนกำรซ่อม
บ ำรุงรถโดยสำร อำทิ น ้ ำมนัเคร่ือง อะไหล่เก่ำ เป็นตน้ ดงันั้นเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอำจเกิดข้ึน
จำกกำรด ำเนินกำร บริษทัฯ จึงไดด้ ำเนินกำรบริหำรจดักำรดำ้นคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

6.1 กำรลดมลภำวะทำงอำกำศท่ีเกิดจำกกำรเผำผลำญของเคร่ืองยนตร์ถโดยสำร ดว้ยกำรเลือกใช้
เคร่ืองยนตใ์หมแ่ละมีกำรบ ำรุงรักษำตำมคู่มือท่ีถูกตอ้ง 

6.2 เลือกใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิงท่ีไดม้ำตรฐำน ไม่มีสำรตะกัว่ ซ่ึงจะส่งผลชั้นบรรยำกำศ 
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6.3 ไม่ดดัแปลงหรือกระท ำกำรใดๆ ต่อเคร่ืองยนต์ ท่ีไม่ไดต้ำมหลกัวิศวกรรมยำนยนต์ส่งผลต่อ
กำรเผำไหมข้องเคร่ืองยนตจ์นก่อใหเ้กิดมลภำวะทำงอำกำศ  

6.4 กำรก ำจดัของเสียท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรซ่อมบ ำรุงรถโดยสำร ส่วนกระบวนกำรซ่อมบ ำรุง
รถยนต ์ปัจจุบนัไดจ้ดักำรให้มีกำรจดัเก็บโดยผูเ้ช่ียวชำญ อำทิ น ้ ำมนัเคร่ือง ท่ีมีกำรเปล่ียนถ่ำย 
ไดว้ำ่จำ้งบุคคลภำยนอกด ำเนินกำรก ำจดัอยำ่งถูกวธีิเพื่อลดผลกระทบท่ีอำจเกิดกบัส่ิงแวดลอ้ม  

 
7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

บริษทัฯ จะปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และรับผดิชอบ
ต่อสังคม  รวมถึงใหค้วำมร่วมมือช่วยเหลือ สนบัสนุน และอำสำท ำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม ทั้งในชุมชนใกลเ้คียงและชุมชนอ่ืนๆ 

กำรมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จำกกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ส่ิงแวดล้อม และผูมี้ส่วนได้เสีย บริษทัฯ จะสนับสนุนให้มีนวตักรรมทั้งในระดบักระบวนกำรท ำงำนใน
องค์กร และในระดบัควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร ซ่ึงหมำยถึงกำรท ำส่ิงต่ำงๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยงัอำจ
หมำยถึงกำรเปล่ียนแปลงทำงควำมคิด กำรผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่ำ เป้ำหมำยของนวตักรรมคือกำรเปล่ียนแปลง
ในเชิงบวก เพื่อท ำให้ส่ิงต่ำงๆ เกิดเปล่ียนแปลงในทำงท่ีดีข้ึน ก่อผลิตผลท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมสูงสุด 

 
10.3 กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (After Process) 

บริษทัฯ ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม แก่ชุมชนในพื้นท่ี
ใกล้เคียง ทั้ งในรูปแบบของกำรสนับสนุนให้พนักงำนของบริษทัเขำ้ร่วมกิจกรรมและกำรอ ำนวยควำม
สะดวกใหด้ว้ยกำรน ำรถบสัของบริษทัใหบ้ริกำรรับส่งโดยไม่คิดค่ำใชจ่้ำย 

สนับสนุนพานักเรียนเข้าค่ายกจิกรรมพฒันาการเรียนการสอนระดับปฐมวยั “ลูกเสือน้อย” 
 ณ ค่ายลูกเสือกัญจนัช อ าเภอบ้านฉาง จังหวดัระยอง 
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นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปช่ัน 
บริษทัฯ มีนโยบำยต่อตำ้นกำรให้สินบนและกำรคอร์รัปชัน่อยำ่งส้ินเชิง (Zero-Tolerance Policy) และ

ถือปฏิบติัตำมกฎหมำย ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรต่อตำ้นกำรให้สินบนและกำรคอร์รัปชัน่ในประเทศไทย
บริษทัฯ จะไม่เขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรให้สินบนและกำรคอร์รัปชัน่ทั้งทำงตรงและทำงออ้มและมุ่งมัน่ท่ีจะ
น ำระบบท่ีมีประสิทธิผลมำใชใ้นกำรต่อตำ้น กำรให้สินบนและกำรคอร์รัปชัน่ ตลอดจนกระบวนกำรในกำร
ประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ตำมแนวทำงท่ีบริษทัฯ ก ำหนดนโยบำย เพื่อติดตำมประเมินผล
กำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่อยำ่งทนัที 

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนของบริษทัตอ้งไม่เขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรคอร์รัปชัน่กำรให ้
หรือรับสินบนแก่หรือจำกเจำ้หน้ำท่ีของรัฐและเอกชน เช่น บุคลำกรของบริษทัต่ำงๆ ท่ีมีธุรกรรมร่วมกบั
บริษทั ทั้งทำงตรงและทำงออ้มเพื่อให้ไดม้ำหรือคงไว ้ซ่ึงธุรกิจหรือขอ้ไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขนั นโยบำย
ต่อตำ้นกำรให้สินบนและกำรคอร์รัปชัน่ฉบบัน้ีไดก้ ำหนดเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในกำรต่อตำ้นกำรให้สินบน
และกำรคอร์รัปชัน่ของบริษทั โดยครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1. ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัและบริษทัในสำยธุรกิจด ำเนินกำรหรือยอมรับหรือ

ให้กำรสนับสนุนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงออ้ม โดยครอบคลุมถึงทุก
บริษทั ในสำยธุรกิจสินคำ้อุปโภค / บริโภค รวมถึงผูรั้บจำ้งหรือผูรั้บจำ้งช่วงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและ
ก ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นน้ีอย่ำงสม ่ำเสมอ 
ตลอดจนมีกำรทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบำย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก ำหนด 
ขอ้บงัคบั ประกำศ กฎหมำยและกำรเปล่ียนแปลงทำงธุรกิจ 

2. มำตรฐำนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินธุรกิจและเป็นหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรของบริษทั ผูบ้ริหำร ผูบ้งัคบับญัชำ พนกังำนทุกคนทุกระดบั ผูส่้งมอบ
หรือผูรั้บเหมำช่วงท่ีจะมีส่วนในกำรแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัเพื่อให้กำรด ำเนินกำรดำ้น
กำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่บรรลุตำมนโยบำยท่ีก ำหนด 

3. บริษทัฯ พฒันำมำตรกำรกำรต่อตำ้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ให้สอดคลอ้งกบักฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึง
หลกัปฏิบติัดำ้นศีลธรรม โดยจดัให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือสุ่มเส่ียงต่อ
กำรทุจริตและคอร์รัปชัน่และน ำมำจดัท ำเป็นคู่มือแนวทำงในกำรปฏิบติัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4. บริษทัฯ ไม่กระท ำหรือสนบัสนุนกำรให้สินบนในทุกรูปแบบและทุกกิจกรรมท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรดูแล 
รวมถึงกำรควบคุมกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรบริจำคใหแ้ก่พรรคกำรเมือง กำรใหข้องขวญัทำงธุรกิจ
และสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ มีควำมโปร่งใสและไม่มีเจตนำเพื่อโน้มน้ำวให้เจำ้หน้ำท่ีภำครัฐหรือ
เอกชนด ำเนินกำรท่ีไม่เหมำะสม 

5. บริษทัฯ จดัให้มีกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม สม ่ำเสมอเพื่อป้องกนัไม่ให้พนกังำนมีกำรปฏิบติัท่ีไม่
เหมำะสม โดยเฉพำะงำนขำย กำรตลำดและจดัซ้ือ 
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6. บริษทัฯ จดัให้ควำมรู้ดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่แก่คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำรและ
พนักงำนเพื่อส่งเสริมควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และรับผิดชอบในกำรปฏิบติัตำมหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
รวมถึงส่ือใหเ้ห็นควำมมุ่งมัน่ของบริษทัฯ  

7. บริษทัฯ จดัใหมี้กลไกกำรรำยงำนสถำนะกำรเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้งแม่นย  ำ 
8. บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีกำรส่ือสำรท่ีหลำกหลำยช่องทำงเพื่อให้พนกังำนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสำมำรถ

แจ้งเบำะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่ำผูแ้จ้งเบำะแสได้รับกำรคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ 
โยกยำ้ยท่ีไม่เป็นธรรมหรือกลัน่แกล้งด้วยประกำรใดและรวมถึงกำรแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบ
ติดตำมทุกเบำะแสท่ีมีกำรแจง้เขำ้มำ 

การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีช่องทำงรับแจง้เบำะแส ขอ้ร้องเรียน ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะใดท่ีแสดงวำ่ผูมี้
ส่วนไดเ้สียไดรั้บผลกระทบ หรือมีควำมเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผูมี้ส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือจำกกำรปฏิบติัของพนักงำนของบริษทั เก่ียวกับกำร
กระท ำผิดกฎหมำยหรือจรรยำบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริต กำรปฏิบติัอยำ่งไม่เท่ำเทียมกนั
หรือกำรกระท ำท่ีขำดควำมระมดัระวงัและขำดควำมรอบคอบ 
 ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองส ำคญั เช่น เป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อช่ือเสียง ภำพลกัษณ์หรือฐำนะทำงกำรเงินของ
บริษทัหรือเป็นกำรกระท ำท่ีขดัต่อนโยบำยของบริษทัหรือเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหำรระดบัสูงจะส่งเร่ืองต่อไปยงั
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรหำข้อเท็จจริง ส่วนกรณีท่ีเป็นค ำถำมทั่วไป เช่น รำคำหุ้น กำร
จ่ำยเงินปันผล หรือขอ้มูลอ่ืนใดเก่ียวกบับริษทั ไม่ถือว่ำเป็นกำรร้องเรียนแต่จะส่งเร่ืองให้กบัหน่วยงำนท่ี
รับผดิชอบโดยตรงเพื่อตอบกลบัแก่ผูส้อบถำม 

ทั้งน้ี ผูแ้จง้เบำะแสต้องระบุช่ือวิธีกำรติดต่อกลบั ไม่ว่ำจะเป็นทำงโทรศพัท์ อีเมลล์ หรือโทรสำร 
รวมทั้งช่ือบุคคลหรือเหตุกำรณ์ท่ีร้องเรียน และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เพื่อแสดงควำมบริสุทธ์ิใจ ไม่ได้มี
เจตนำในกำรให้ร้ำย หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผูอ่ื้นหรือต่อบริษทั โดยบริษทัฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบ
ตำมขั้นตอนและบันทึกกำรสอบสวนไวเ้ป็นลำยลักษณ์อกัษรและไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จ้งเบำะแส รวมทั้ ง
ด ำเนินกำรจดัเก็บขอ้มูลกำรร้องเรียนเป็นควำมลบัและบริษทัฯ จะให้ควำมคุม้ครองผลกระทบท่ีอำจเกิด
ข้ึนกบัผูแ้จง้ร้องเรียนอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม เช่น ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงต ำแหน่งงำน ลกัษณะงำน 
สถำนท่ีท่ีท ำงำน พกังำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบัติงำน เลิกจำ้งหรือกำรกระท ำอ่ืนใดท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผู ้
ร้องเรียนหรือผูแ้จง้เบำะแสดงักล่ำว 
มาตรการ / แนวทางด าเนิน   
1. บริษทัฯ เอทีพี30 จ  ำกัด (มหำชน) จะสนับสนุนส่งเสริมและให้ควำมรู้กับบุคลำกรทุกระดับเห็น

ควำมส ำคญัและมีจิตส ำนึกในกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งจดัให้มีกำรควบคุมภำยในเพื่อ
ป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชัน่และกำรใหห้รือรับสินบนในทุกรูปแบบ  
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2. แนวปฏิบติัในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่น้ี ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 
ตั้งแต่กำรสรรหำหรือกำรคดัเลือกบุคลำกร กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนและกำรใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังำน โดยก ำหนดใหผู้บ้งัคบับญัชำทุกระดบัมีหนำ้ท่ีส่ือสำร
ท ำควำมเขำ้ใจกบัพนักงำนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำเพื่อน ำไปใช้ปฏิบติัในกิจกรรมทำงธุรกิจท่ีอยู่ในควำม
รับผดิชอบและควบคุมดูแลกำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัน้ี 

3. บริษทัฯ จะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังำนหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีแจง้เบำะแสหรือหลกัฐำนเร่ือง
กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ รวมถึงพนกังำนท่ีปฏิเสธต่อกำรกระท ำ โดยใชม้ำตรกำร
คุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชันตำมท่ีก ำหนดไวใ้น
นโยบำยกำรรับขอ้ร้องเรียน 

4. ผูท่ี้กระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นกำรกระท ำผิดตำมขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนกังำน ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำโทษทำงวินยัท่ีก ำหนดไว ้รวมถึงอำจ
ไดรั้บโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนั้นผดิกฎหมำยดว้ย 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
คณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูส้อบทำนควำมเหมำะสมและควำม

มีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในท่ีฝ่ำยบริหำรจดัให้มีข้ึนเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ บริษทัฯ มีระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนเหมำะสม เพียงพอ ในกำรดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำย วตัถุประสงค์ กฎหมำย และขอ้ก ำหนดท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทำงของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลท. 
และระบบควบคุมภำยใน คณะกรรมกำรบริษทัได้ก ำหนด ให้มีกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษทัและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริษทั อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยมีกำรเปิดเผยไว้
ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั (แบบ 56-2)  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำง
ต่อเน่ือง รวมถึงกำรพิจำรณำผลกำรตรวจสอบภำยในและกำรแสดงควำมเห็นของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบ
กำรควบคุมภำยในของบริษทัท่ีเพียงพอเหมำะสม และรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนให้คณะกรรมกำรบริษทั
รับทรำบเป็นประจ ำเป็นรำยไตรมำส 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2562 โดยมีกรรมกำร
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำนเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดป้ระเมินระบบกำรควบคุมภำยในจำกรำยงำน
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในของฝ่ำยบริหำรท่ีผำ่นกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยสรุปได้
วำ่ กำรควบคุมภำยในดำ้นต่ำงๆ ตำม 5 องคป์ระกอบของแนวทำง COSO คือกำรควบคุมภำยในองคก์ร กำร
ประเมินควำมเส่ียง กำรควบคุมกำรปฏิบติังำน ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล และระบบกำรติดตำม 
รวมถึงผลกำรตอบแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในท่ีส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด 
คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็นตรงกนักบัคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ บริษทัฯ มีระบบควบคุมภำยในท่ี
เพียงพอและเหมำะสมส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบไม่มี
ควำมเห็นแตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำร โดยบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตำมมำตรฐำนทำงบญัชีท่ียอมรับ
โดยทัว่ไปของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคบัของตลำด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกำรมีระบบควบคุมภำยในเร่ืองกำรท ำธุรกรรมกับผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวอยำ่งเหมำะสมและเพียงพอ ทั้งน้ี ท่ีผำ่นมำกำร
พิจำรณำอนุมติัธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำว จะอยูภ่ำยใตก้ำรพิจำรณำถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็น
หลกั นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัก ำหนดนโยบำยเพื่อเพิ่มควำมระมดัระวงัในกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว โดยกำร
พิจำรณำอนุมติักำรท ำธุรกรรมในอนำคตจะถูกพิจำรณำจำกผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมดงักล่ำวเท่ำนั้น 
ทั้งน้ีคณะกรรมกำรบริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัเร่ืองกำรก ำกบัให้องคก์รเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีมีกระบวนกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) อยำ่งแทจ้ริงใหม้ำกข้ึนดว้ย 

11.1 การตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ของผู้ตรวจสอบภายใน 
บริษทัไดมี้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในข้ึนภำยในบริษทัฯ โดยมอบหมำยให้นำงสำวอรอินทุ์  อินทร์

เจริญสุข เป็นผูต้รวจสอบภำยในตั้งแต่วนัท่ี 1/2561  เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2561 โดยปฏิบติังำนอยำ่งอิสระ
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และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นรำยไตรมำส ตำมแผนกำรปฏิบติังำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี 
2561 ซ่ึงทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี มีควำม
เหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ดงัน้ี 

ส าหรับ เร่ืองทีต่รวจสอบ ช่วงเวลาทีต่รวจสอบ 

ไตรมำสท่ี 1 ทบทวนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะจำกกำร
ตรวจสอบภำยในระหวำ่งปี 2558 - 2560  

มี.ค. - เม.ย. 

ไตรมำสท่ี 2 กำรตรวจติดตำมกำรบริหำรกำรเดินรถ ISO 39001: 2012 โดยผู ้
ตรวจสอบภำยนอก BSI และกำรตรวจสอบกระบวนกำรจ่ำย
เงินเดือน 

มิ.ย.  - ก.ค. 

ไตรมำสท่ี 3 ระบบงำนวงจรรำยจ่ำยและบริหำรจดักำรควำมเส่ียงองคก์ร ก.ย. - ต.ค. 
ไตรมำสท่ี 4 ระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยัดำ้นจรำจรทำงถนน ISO 

39001 และ กำรบริหำรทรัพยสิ์นถำวร รถรับส่งพนกังำน 
ธ.ค. - ม.ค. 

หมำยเหตุ : เร่ืองกำรตรวจติดตำมกำรบริหำรกำรเดินรถ ISO 39001: 2012 โดยผูต้รวจสอบภำยนอก BSI และกำรบริหำรจดักำร
ควำมเส่ียงองคก์ร ท ำกำรตรวจสอบร่วมกบันำยอภิวฒัน์ ปะตงัเวสงั 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  ส ำหรับแผนกำรตรวจสอบภำยใน
ประจ ำปี 2561 ดงัน้ี 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2561 ส ำหรับไตรมำสท่ี 1 เร่ืองกำร
ทบทวนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะจำกกำรตรวจสอบภำยในประหวำ่งปี 2558 - 2560  
คณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้วำมเห็นวำ่ ให้น ำขอ้เสนอแนะท่ีทำงกรรมกำรตรวจสอบแนะน ำไปใชใ้นกำร
ทบทวนและสรุปผลเพื่อกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ ใหมี้ประสิทธิภำพ 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561 ส ำหรับไตรมำสท่ี 2 เร่ืองกำรตรวจ
ติดตำมกำรบริหำรกำรเดินรถ ISO39001 : 2012 จำกผู ้สอบสอบภำยนอก BSI และกระบวนกำรจ่ำย
เงินเดือน คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นว่ำ ให้น ำข้อเสนอแนะท่ีทำงกรรมกำรตรวจสอบแนะ
น ำไปใชใ้นกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2561 ส ำหรับไตรมำสท่ี 3 เร่ืองระบบ
วงจรรำยจ่ำยและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นวำ่ ให้น ำขอ้เสนอแนะ
ท่ีทำงกรรมกำรตรวจสอบแนะน ำไปใชใ้นกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที ่1/2562 เมื่อวนัที ่26 ม.ค 2562 ส ำหรับไตรมำสท่ี 4 เร่ืองระบบกำร
จดักำรควำมปลอดภยัด้ำนจรำจรทำงถนน ISO 39001 และกำรบริหำรทรัพยสิ์นถำวร รถรับส่งพนักงำน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้วำมเห็นวำ่ ให้น ำขอ้เสนอแนะท่ีทำงกรรมกำรตรวจสอบแนะน ำไปใชใ้นกำร
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
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โดยคร้ังน้ีทำงผูต้รวจสอบภำยในได้เสนอแผนประจ ำปี 2562 ซ่ึงทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ
แผนกำรปฏิบติังำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี มีควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ดงัน้ี 

ส าหรับ เร่ืองทีต่รวจสอบ ช่วงเวลาทีต่รวจสอบ 

ไตรมำสท่ี 1 ระบบงำนวงจรรำยได ้และกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร  มี.ค. - เม.ย. 
ไตรมำสท่ี 2 กำรบริหำรจดักำรงำนใหบ้ริกำรตำมสัญญำระยะสั้น (รถร่วม

บริกำร) และ IT General Control Audit 
มิ.ย. - ก.ค. 

ไตรมำสท่ี 3 ระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยัดำ้นจรำจรทำงถนน (ISO 
39001) และกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ก.ย. - ต.ค. 

ไตรมำสท่ี 4 กระบวนกำรซ่อมบ ำรุงและอะไหล่ และระบบวงจรรำยจ่ำย ธ.ค. - ม.ค. 

 

11.2 การตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเกีย่วกบัการจัดท าและการ
น าเสนองบการเงิน 
บริษทัฯ ได้ใช้บริกำรบจ. ส ำนักงำนอีวำย เป็นผูส้อบบัญชีรับอนุญำต ได้รำยงำนข้อสังเกตและ

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัระบบควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงิน โดยถูกตอ้ง
ตำมควรของกิจกำรเพื่อกำรออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับสถำนกำรณ์  แต่ไม่ใช้เพื่อ
วตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในกิจกำร ส ำหรับปี 2561 ทำง
ผูส้อบบญัชีไม่พบขอ้บกพร่องของกำรควบคุมภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั โดยแจง้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2562 รับทรำบแลว้ 

 
11.3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2561 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีส ำนัก
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ก ำหนด ประกอบกำรประเมินควำมเพียงพอ
ของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ โดยมีผลสรุป ดงัน้ี  

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  

1. องค์กรแสดงถึงความยดึมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรง (Integrity) และจริยธรรม 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

1.1 คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรก ำหนดแนวทำง 
และมีกำรปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัควำมซ่ือตรงและ
กำรรักษำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินงำน ท่ี
ครอบคลุมถึง 

  ขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน : 
หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ 



  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   ส่วนที ่2 - 67 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

 1.1.1  กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีประจ ำวนัและกำร
ตดัสินใจในเร่ืองต่ำงๆ 

/  

 1.1.2  กำรปฏิบติัต่อคู่คำ้ ลูกคำ้ และ
บุคคลภำยนอก 

/  

1.2 มีขอ้ก ำหนดท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้ริหำร
และพนกังำนปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือตรงและ
รักษำจรรยำบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

  คู่มือกำรก ำกบัและดูแลกิจกำร
ท่ีดี (Code of Conduct) / 
รำยงำนประจ ำปี 2561 

 1.2.1  มีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of 
Conduct) ส ำหรับผูบ้ริหำรและพนกังำนท่ี
เหมำะสม 

/  

 1.2.2  มีขอ้ก ำหนดหำ้มผูบ้ริหำรและพนกังำน
ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบักิจกำร ซ่ึงรวมถึง
กำรหำ้มคอร์รัปชัน่อนัท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อ
องคก์ร 

/  

 1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมำะสมหำกมีกำรฝ่ำฝืน
ขอ้ก ำหนดขำ้งตน้ 

/  ขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน: 
วนิยัและโทษทำงวนิยั / 
รำยงำนประจ ำปี 2561 

 1.2.4  มีกำรส่ือสำรขอ้ก ำหนดและบทลงโทษ
ขำ้งตน้ใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนทุกคนรับทรำบ 
เช่น รวมอยูใ่นกำรปฐมนิเทศพนกังำนลงนำม
รับทรำบขอ้ก ำหนดและบทลงโทษเป็นประจ ำ
ทุกปี รวมทั้งมีกำรเผยแพร่ Code of Conduct 
ใหแ้ก่พนกังำนและบุคคลภำยนอกไดรั้บทรำบ 

/  รำยละเอียดกำรปฐมนิเทศ
พนกังำนใหม่ / ติดประกำศ
บอร์ดบริษทั / เวบ็ไซดบ์ริษทั 

1.3 มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบติั
ตำม Code of Conduct 

  นโยบำยกำรประเมินผลงำน
กำรปฏิบติังำนประจ ำปี / แบบ
ประเมินผลงำนพนกังำน 

 

 1.3.1  กำรติดตำมและประเมินผลโดยหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำน 

/  

 1.3.2  ก ำกบัดูแลกำรปฏิบติั (compliance unit) : /  



  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   ส่วนที ่2 - 68 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

กำรประเมินตนเองโดยผูบ้ริหำรและพนกังำน 

 1.3.3  กำรประเมินโดยผูเ้ช่ียวชำญท่ีเป็นอิสระ
จำกภำยนอกองคก์ร:  ดำ้นขอ้มูลทำงบญัชีและ
กำรเงิน โดยบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

/  

1.4 มีกำรจดักำรอยำ่งทนัเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏิบติั
ตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัควำมซ่ือตรงและกำร
รักษำจรรยำบรรณ 

  ขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน / 
คู่มือกำรก ำกบัและดูแลกิจกำร
ท่ีดี (Code of Conduct) / 
รำยงำนประจ ำปี 2561  1.4.1  มีกระบวนกำรท่ีท ำให้สำมำรถตรวจพบ

กำรฝ่ำฝืนไดภ้ำยในเวลำท่ีเหมำะสม 
/  

 1.4.2  มีกระบวนกำรท่ีท ำให้สำมำรถลงโทษ
หรือจดักำรกบักำรฝ่ำฝืนไดอ้ยำ่งเหมำะสม และ
ภำยในเวลำอนัควร 

/  

 1.4.3  มีกำรแกไ้ขกำรกระท ำท่ีขดัต่อหลกัควำม
ซ่ือตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณอยำ่ง
เหมำะสม และภำยในเวลำอนัควร 

/  

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหารและท าหน้าทีก่ ากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการ
ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

2.1 มีกำรก ำหนดบทบำทหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร
แยกจำกฝ่ำยบริหำร โดยไดส้งวนสิทธ์ิอ ำนำจ
เฉพำะของคณะกรรมกำรบริษทัไวอ้ยำ่งชดัเจน 

/  คู่มือกำรก ำกบัและดูแลกิจกำร
ท่ีดี (Code of Conduct) / 
รำยงำนประจ ำปี 2561 
- กำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี : หมวดท่ี 5 ควำม
รับผดิชอบของ
คณะกรรมกำร 

2.2 คณะกรรมกำรบริษทัก ำกบัดูแลใหมี้กำรก ำหนด
เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำร
และพนกังำน 

/  

2.3 คณะกรรมกำรบริษทัก ำกบัดูแลใหบ้ริษทัก ำหนด
บทบำทหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร
ใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุม
บทบำทท่ีส ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

/  



  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   ส่วนที ่2 - 69 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภำยใน และผูรั้บผดิชอบ
ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 

2.4 คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูมี้ควำมรู้เก่ียวกบั
ธุรกิจของบริษทั และมีควำมเช่ียวชำญท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั หรือสำมำรถขอค ำแนะน ำ
จำกผูเ้ช่ียวชำญในเร่ืองนั้นๆ ได ้

/  

2.5 คณะกรรมกำรของบริษทัประกอบดว้ยกรรมกำร
อิสระท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ น่ำเช่ือถือ และมี
ควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งแทจ้ริง 
เช่น ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั ไม่มี
ควำมสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอำจมีอิทธิพลต่อกำรใช้
ดุลยพินิจและปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งเป็นอิสระ ใน
จ ำนวนท่ีเหมำะสมเพียงพอ 

/  

2.6 คณะกรรมกำรบริษทัก ำกบัดูแลกำรพฒันำและ
ปฏิบติัเร่ืองกำรควบคุมภำยใน ในองคก์ร ซ่ึง
ครอบคลุมทั้งกำรสร้ำงสภำพแวดลอ้มกำร
ควบคุม กำรประเมินควำมเส่ียง กิจกรรมกำร
ควบคุม ขอ้มูลและกำรส่ือสำร และกำรติดตำม 

/  

 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน  การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์  ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

3.1 ผูบ้ริหำรระดบัสูงก ำหนดโครงสร้ำงองคก์รท่ี
สนบัสนุนกำรบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั 
โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทั้งทำงธุรกิจและ
กฎหมำย รวมถึงกำรจดัใหมี้กำรควบคุมภำยใน
อยำ่งมีประสิทธิภำพ เช่น แบ่งแยกหนำ้ท่ีใน
ส่วนงำนท่ีส ำคญั ซ่ึงท ำใหเ้กิดกำรตรวจสอบ
ถ่วงดุลระหวำ่งกนั มีงำนตรวจสอบภำยในท่ีข้ึน

/  1.  โครงสร้ำงองคก์ร 
2.  ตำรำงอ ำนำจอนุมติั /
ด ำเนินกำรท่ีบริษทัฯ 
ก ำหนด 



  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   ส่วนที ่2 - 70 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

ตรงกบักรรมกำรตรวจสอบ และมีสำยกำร
รำยงำนท่ีชดัเจน  เป็นตน้ 

3.2 ผูบ้ริหำรระดบัสูงก ำหนดสำยกำรรำยงำนใน
บริษทั โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมเก่ียวกบั
อ ำนำจหนำ้ท่ี ควำมรับผดิชอบ และกำรส่ือสำร
ขอ้มูล 

/  โครงสร้ำงองคก์ร 

3.3 มีกำรก ำหนด มอบหมำยและจ ำกดัอ ำนำจหนำ้ท่ี
และควำมรับผดิชอบอยำ่งเหมำะสมระหวำ่ง
คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำรระดบัสูง 
ผูบ้ริหำร และพนกังำน 

/  ตำรำงอ ำนำจอนุมติั/
ด ำเนินกำรท่ีบริษทัฯ ก ำหนด 

 
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและการรักษาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

4.1 บริษทัมีนโยบำยและวธีิกำรปฏิบติัเพื่อจดัหำ 
พฒันำ และรักษำบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสม และมีกระบวนกำร
สอบทำนนโยบำยและวธีิกำรปฏิบติันั้นอยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

/  1. ระเบียบปฏิบติัเร่ือง“กำร
สรรหำบุคคลกร” 
2. ระเบียบปฏิบติัเร่ือง “กำร
ฝึกอบรม” ระเบียบต่ำงๆ ของ
บริษทัฯ 

4.2 บริษทัมีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน 
กำรใหแ้รงจูงใจหรือรำงวลัต่อบุคลำกรท่ีมีผลกำร
ปฏิบติังำนดี และกำรจดักำรต่อบุคลำกรท่ีมี
ผลงำนไม่บรรลุเป้ำหมำยรวมถึง กำรส่ือสำร
กระบวนกำรเหล่ำน้ีใหผู้บ้ริหำรและพนกังำน
ทรำบ 

/  1. นโยบำยกำรประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนประจ ำปี 

2. แบบประเมินผลพนกังำน 
     3. ขอ้ก ำหนดโครงกำร “รักษำ

รถดี ขบัข่ีปลอดภยั (12 ยิม้) ”
ส ำหรับพนกังำนขบัรถ 

4.3 บริษทัมีกระบวนกำรแกไ้ขปัญหำหรือ
เตรียมพร้อมส ำหรับกำรขำดบุคลำกรท่ีมีควำมรู้
และควำมสำมำรถท่ีเหมำะสมอยำ่งทนัเวลำ 

/  ระเบียบปฏิบติัเร่ือง 
“กำรสรรหำบุคคลกร” 

4.4 บริษทัมีกระบวนกำรสรรหำ พฒันำ และรักษำ
ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคน เช่น กำรจดัระบบท่ี
ปรึกษำ (mentoring)และกำรฝึกอบรม 

/  1. ระเบียบปฏิบติัเร่ือง 
“กำรฝึกอบรม” 



  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   ส่วนที ่2 - 71 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนกำรสรรหำผูสื้บทอด
ต ำแหน่ง (succession plan) 

/  คู่มือกำรก ำกบัและดูแลกิจกำร
ท่ีดี (Code of Conduct) 

 
5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์

ขององค์กร 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

5.1 คณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรมี
กระบวนกำรและส่ือสำรเชิงบงัคบัใหบุ้คลำกร
ทุกคนมีควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน 
และจดัใหมี้กำรปรับปรุงแกไ้ขกระบวนกำร
ปฏิบติั ในกรณีท่ีจ ำเป็น 

/  1. ขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน 
วนิยัและโทษทำงวนิยั 

2. ระเบียบกำรปฏิบติังำนของ
แต่ละหน่วยงำน 

5.2 คณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรก ำหนด
ตวัช้ีวดัผลกำรปฏิบติังำน กำรสร้ำงแรงจูงใจ 
และกำรใหร้ำงวลั ท่ีเหมำะสม โดยพิจำรณำทั้ง
เร่ืองกำรปฏิบติัตำม Code of Conduct และ
วตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยำวของ
บริษทั 

/  1. นโยบำยกำรประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนประจ ำปี 

2. แบบประเมินผลพนกังำน 
3. ขอ้ก ำหนดโครงกำร “รักษำ
รถดี ขบัข่ีปลอดภยั (12 ยิม้) 
”ส ำหรับพนกังำนขบัรถ 

5.3 คณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรประเมิน
แรงจูงใจและกำรใหร้ำงวลัอยำ่งต่อเน่ืองโดยเนน้
ใหส้ำมำรถเช่ือมโยงกบัควำมส ำเร็จของหนำ้ท่ี
ในกำรปฏิบติัตำมควำมควบคุมภำยในดว้ย 

/  1. นโยบำยกำรประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนประจ ำปี 

2. แบบประเมินผลพนกังำน 
3. ขอ้ก ำหนดโครงกำร “รักษำ
รถดี ขบัข่ีปลอดภยั (12 ยิม้) 
”ส ำหรับพนกังำนขบัรถ 

5.4 คณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรไดพ้ิจำรณำ
ไม่ใหมี้กำรสร้ำงแรงกดดนัท่ีมำกเกินไปในกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีของบุคลำกรแต่ละคน 

/  รำยงำนประจ ำปี 2561 
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การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

6.1 บริษทัสำมำรถปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ี
รับรองโดยทั่วไป และเหมำะสมกับธุรกิจใน
ขณะนั้นโดยแสดงไดว้ำ่รำยกำรในรำยงงำนทำง
กำรเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิ
หรือภำระผูกพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่ำ
เหมำะสม และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

/  1.  รำยงำนจำกผูส้อบบญัชี 
2.  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง 

3.  รำยงำนสรุปผลกำร
ตรวจสอบภำยในประจ ำไตร
มำส 

 
6.2 บริษทัก ำหนดสำระส ำคญัของรำยกำรทำงกำร

เงิน โดยพิจำรณำถึงปัจจัยท่ีส ำคัญ เช่น ผู ้ใช้
ร ำย งำนท ำงก ำร เงิน  ขน ำดของรำยก ำร 
แนวโนม้ของธุรกิจ 

/  

6.3 รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทสะท้อนถึง
กิจกรรมกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งแทจ้ริง 

/  

6.4 คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง อนุมติัและส่ือสำรนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเส่ียงใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนทุกคน
รับทรำบและถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมขององคก์ร 

/  

 
7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้อย่าง

ครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

7.1 บริษทัระบุควำมเส่ียงทุกประเภทซ่ึงมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร 
หน่วยธุรกิจ ฝ่ำยงำน และหนำ้ท่ีงำนต่ำงๆ 

/  1. รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง 

2. รำยงำนสรุปผลกำร
ตรวจสอบภำยในประจ ำไตร

7.2 บริษทัวเิครำะห์ควำมเส่ียงทุกประเภทท่ีอำจเกิด
จำกทั้งปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอกองคก์ร 

/  
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ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

ซ่ึงรวมถึงควำมเส่ียงดำ้นกลยทุธ์ กำรด ำเนินงำน 
กำรรำยงำน กำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑ ์และดำ้น
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

มำส 
3.  รำยงำนกำรประชุม 

Management Review 
7.3 ผูบ้ริหำรทุกระดบัมีส่วนร่วมในกำรบริหำร

ควำมเส่ียง 
/  

7.4 บริษทัไดป้ระเมินควำมส ำคญัของควำมเส่ียง 
โดยพิจำรณำทั้งโอกำสเกิดเหตุกำรณ์และ
ผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน 

/  

7.5 บริษทัมีมำตรกำรและแผนปฏิบติังำนเพื่อ
จดักำรควำมเส่ียง โดยอำจเป็นกำรยอมรับควำม
เส่ียงนั้น (acceptance) กำรลดควำมเส่ียง 
(reduction) กำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียง 
(avoidance) หรือกำรร่วมรับควำมเส่ียง 
(sharing) 

/  

 

8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิทุจริตในการประเมินความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ต่อองค์กร 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

8.1 บริษทัระบุควำมเส่ียงทุกประเภทซ่ึงมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร 
หน่วยธุรกิจ ฝ่ำยงำน และหนำ้ท่ีงำนต่ำงๆ 

/  1.  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง 

2.  รำยงำนสรุปผลกำร
ตรวจสอบภำยในประจ ำไตร
มำส 

3.  รำยงำนกำรประชุม 
Management Review 

8.2 บริษทัวเิครำะห์ควำมเส่ียงทุกประเภทท่ีอำจเกิด
จำกทั้งปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอกองคก์ร 
ซ่ึงรวมถึงควำมเส่ียงดำ้นกลยทุธ์ กำร
ด ำเนินงำน กำรรำยงำน กำรปฏิบติัตำม
กฎเกณฑ ์และดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

/  

8.3 ผูบ้ริหำรทุกระดบัมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
ควำมเส่ียง 

/  

8.4 บริษทัไดป้ระเมินควำมส ำคญัของควำมเส่ียง 
โดยพิจำรณำทั้งโอกำสเกิดเหตุกำรณ์  และ
ผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน 

/  



  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   ส่วนที ่2 - 74 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

8.5 บริษทัมีมำตรกำรและแผนปฏิบติังำนเพื่อ
จดักำรควำมเส่ียง โดยอำจเป็นกำรยอมรับควำม
เส่ียงนั้น (acceptance)กำรลดควำมเส่ียง 
(reduction)กำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียง 
(avoidance)หรือกำรร่วมรับควำมเส่ียง(sharing) 

/  

 
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

9.1 บริษทัประเมินควำมเปล่ียนแปลงปัจจยั
ภำยนอกองคก์ร ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำน
ทำงกำรเงิน ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงนั้นอยำ่ง
เพียงพอแลว้ 

 /  1.  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง 

2.  รำยงำนสรุปผลกำร
ตรวจสอบภำยในประจ ำไตร
มำส 

3.  รำยงำนจำกผูส้อบบญัชี 9.2 บริษทัประเมินควำมเปล่ียนแปลงรูปแบบกำร
ท ำธุรกิจท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 
กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน 
ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปล่ียนแปลงนั้นอยำ่งเพียงพอแลว้ 

/  

9.3 บริษทัประเมินควำมเปล่ียนแปลงผูน้ ำองคก์รท่ี
อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจกำรควบคุม
ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้
ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปล่ียนแปลง นั้นอยำ่งเพียงพอแลว้ 

/  
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มาตรการควบคุม (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีล่ดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

10.1 มำตรกำรควบคุมของบริษทัมีควำมเหมำะสมกบั
ควำมเส่ียงและลกัษณะเฉพำะขององคก์ร เช่น 
สภำพแวดลอ้ม ควำมซบัซอ้นของงำน ลกัษณะ
งำน ขอบเขตกำรด ำเนินงำนรวมถึง
ลกัษณะเฉพำะอ่ืนๆ 

/  1. รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง 

2. รำยงำนประจ ำปี 2561 

10.2 บริษทัมีมำตรกำรควบคุมภำยในท่ีก ำหนดเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนกำร
ต่ำงๆ อยำ่งเหมำะสม 

   

 10.2.1  มีนโยบำยและระเบียบวธีิปฏิบติังำน 
เก่ียวกบัธุรกรรมดำ้นกำรเงินกำรจดัซ้ือและกำร
บริหำรทัว่ไป ตลอดจนกำรก ำหนดขอบเขต 
อ ำนำจหนำ้ท่ี และล ำดบัขั้น กำรอนุมติัของ
ผูบ้ริหำรในแต่ละระดบัไวอ้ยำ่งชดัเจน รัดกุม 
เพื่อใหส้ำมำรถป้องกนักำรทุจริตได ้เช่น มีกำร
ก ำหนดขนำดวงเงิน และอ ำนำจอนุมติัของ
ผูบ้ริหำรแต่ละระดบัขั้นตอนในกำรอนุมติั 
โครงกำรลงทุน ขั้นตอนกำรจดัซ้ือและวธีิกำร
คดัเลือกผูข้ำย กำรบนัทึกขอ้มูล รำยละเอียดกำร
ตดัสินใจจดัซ้ือขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยวสัดุอุปกรณ์ 
หรือ กำรเบิกใชเ้คร่ืองมือต่ำงๆ เป็นตน้ โดยได้
จดัใหมี้กระบวนกำรส ำหรับกรณีต่ำงๆ ดงัน้ี กำร
เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่ำว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อ
ประโยชน์ในกำรติดตำม และสอบทำนกำรท ำ
รำยกำรระหวำ่งกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมทั้งมีควำม

/  1. รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัประจ ำ
ไตรมำส 

2. Code of Conduct 
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ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 10.2.2  กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท ำ

สัญญำกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนั
บริษทัในระยะยำวไปแลว้ เช่น กำรท ำสัญญำซ้ือ
ขำยสินคำ้ กำรใหกู้ย้มื กำรค ้ำประกนั บริษทัได้
ติดตำมใหม้ัน่ใจแลว้วำ่มีกำรปฏิบติัเป็นไม่ตำม
เง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลำท่ีมีผล
ผกูพนับริษทั เช่น ติดตำมกำรช ำระคืนหน้ีตำม
ก ำหนด หรือมีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของ
สัญญำ เป็นตน้ 

/  1. สัญญำบริกำรลูกคำ้ 
2. สัญญำรถร่วม 

10.3 บริษทัก ำหนดใหก้ำรควบคุมภำยในมีควำม
หลำกหลำยอยำ่งเหมำะสมเช่น กำรควบคุมแบบ 
manual และ automated หรือกำรควบคุมแบบ
ป้องกนัและติดตำม 

/  รำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบ
ภำยในปี 2561 

10.4 บริษทัก ำหนดใหมี้กำรควบคุมภำยในในทุก
ระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบักลุ่มบริษทั 
หน่วยธุรกิจ สำยงำน ฝ่ำยงำน แผนกหรือ
กระบวนกำร 

/  รำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบ
ภำยในปี 2561 

10.5 บริษทัมีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบใน
งำน 3 ดำ้น ดำ้นต่อไปน้ี ออกจำกกนัโดยเด็ดขำด 
เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่ำวคือ 
(1)  หนำ้ท่ีอนุมติั 
(2)  หนำ้ท่ีบนัทึกรำยกำรบญัชีและขอ้มูล
สำรสนเทศ และ 
(3)  หนำ้ท่ีในกำรดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น 

/  1.  ระเบียบปฏิบติังำน เร่ือง กำร
จดัท ำบญัชี 

2.  ระเบียบปฏิบติังำน เร่ือง กำร
ควบคุมสินทรัพยถ์ำวร 

3.  ตำรำงอ ำนำจอนุมติั 

 

11. องค์กรเลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพือ่ช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วตัถุประสงค์ 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

11.1 บริษทัควรก ำหนดควำมเก่ียวขอ้งกนัระหวำ่ง /  1. รำยงำนของผูต้รวจสอบ
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ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

กำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศในกระบวนกำร
ปฏิบติังำนและกำรควบคุมทัว่ไปของระบบ
สำรสนเทศ 

ภำยในประจ ำไตรมำส 
2. รำยงำนประจ ำปี 2561 

11.2 บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ำง
พื้นฐำนของระบบเทคโนโลยใีหมี้ควำม
เหมำะสม 

/  

11.3 บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมดำ้นควำม
ปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้ควำม
เหมำะสม 

  /  

11.4 บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมกระบวนกำร
ไดม้ำ กำรพฒันำและกำรบ ำรุงรักษำระบบ
เทคโนโลยใีหมี้ควำมเหมำะสม 

/  1. รำยงำนของผูต้รวจสอบ
ภำยในประจ ำไตรมำส 

 

12. องค์กรจัดให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงทีค่าดหวังและข้ันตอนการ
ปฏิบัติ เพือ่ให้นโยบายที่ก าหนดไว้น้ันสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

12.1 บริษทัมีนโยบำยท่ีรัดกุมเพื่อติดตำมใหก้ำรท ำ
ธุรกรรมของผูถื้อหุน้รำยใหญ่กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว 
ตอ้งผำ่นขั้นตอนกำรอนุมติัท่ีก ำหนด เช่น 
ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์องตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเกณฑข์องส ำนกังำน ฯลฯ เพื่อ
ป้องกนักำรหำโอกำสหรือน ำผลประโยชน์ของ
บริษทัไปใชส่้วนตวั 

/  1. Code of Conduct 
2. รำยงำนประจ ำปี 2561 

12.2 บริษทัมีนโยบำยเพื่อใหก้ำรพิจำรณำอนุมติั
ธุรกรรมกระท ำโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียใน
ธุรกรรมนั้น 

/  1. Code of Conduct 
2. รำยงำนประจ ำปี 2561 

12.3 บริษทัมีนโยบำยเพื่อใหก้ำรพิจำรณำอนุมติั
ธุรกรรมค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั
เป็นส ำคญั และพิจำรณำโดยถือเสมือนเป็น

/  1. Code of Conduct 
2. รำยงำนประจ ำปี 2561 
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ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

รำยกำรท่ีกระท ำกบับุคคลภำยนอก 
12.4 บริษทัมีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำน

ของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมรวมทั้งก ำหนด
แนวทำงใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งใหเ้ป็น
กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัยอ่ยหรือร่วม
นั้น ถือปฏิบติั (หำกบริษทัไม่มีเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมไม่ตอ้งตอบขอ้น้ี) 

-ไม่มีบริษทัร่วม และบริษทัยอ่ย- 

12.5 บริษทัก ำหนดหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบใน
กำรน ำนโยบำยและกระบวนกำรไปปฏิบติัโดย
ผูบ้ริหำรและพนกังำน 

/  ขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน  
วนิยัและโทษทำงวนิยั 

12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบติัของบริษทั
ไดรั้บกำรน ำไปใชใ้นเวลำท่ีเหมำะสมโดย
บุคลำกรท่ีมีควำมสำมำรถ รวมถึงกำร
ครอบคลุมกระบวนกำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำดใน
กำรปฏิบติังำน 

/  ระเบียบ / ขั้นตอนกำร
ปฏิบติังำนของส่วนงำนต่ำงๆ 

12.7 บริษทัทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบติั
ใหมี้ควำมเหมำะสมอยูเ่สมอ 

/  

 
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพือ่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที
ก าหนดไว้ 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

13.1 บริษทัก ำหนดขอ้มูลท่ีตอ้งกำรใชใ้นกำร
ด ำเนินงำน ทั้งขอ้มูลจำกภำยในและภำยนอก
องคก์ร ท่ีมีคุณภำพและเก่ียวขอ้งต่องำน 

/  ระเบียบปฏิบติังำนของทุก
หน่วยงำน 

13.2 บริษทัพิจำรณำทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บ รวมถึงปริมำณและควำมถูกตอ้งของขอ้มูล 

/  ตำรำงกำรก ำหนดกำรใช้
อ ำนำจอนุมติั 

13.3 บริษทัด ำเนินกำรเพื่อใหค้ณะกรรมกำรมีขอ้มูลท่ี
ส ำคญัอยำ่งเพียงพอส ำหรับใชป้ระกอบกำร

/  หนงัสือเชิญประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั และ



  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   ส่วนที ่2 - 79 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

ตดัสินใจ ตวัอยำ่งขอ้มูลท่ีส ำคญั เช่น รำยละเอียด
ของเร่ืองท่ีเสนอใหพ้ิจำรณำ เหตุผล ผลกระทบ
ต่อบริษทั ทำงเลือกต่ำงๆ 

เอกสำรประกอบประชุม 

13.4 บริษทัด ำเนินกำรเพื่อใหก้รรมกำรบริษทัไดรั้บ
หนงัสือนดัประชุมหรือเอกสำรประกอบกำร
ประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ ำเป็นและเพียงพอต่อกำร
พิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย
ภำยในระยะเวลำขั้นต ่ำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

/  

13.5 บริษทัด ำเนินกำรเพื่อให้รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรมีรำยละเอียดตำมควรเพื่อให้
สำมำรถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัควำม
เหมำะสมในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรแต่
ละรำย เช่น กำรบนัทึกขอ้ซกัถำมของกรรมกำร 
ควำมเห็นหรือขอ้งสังเกตของกรรมกำรในเร่ืองท่ี
พิจำรณำควำมเห็นของกรรมกำรรำยท่ีไม่เห็น
ดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

/  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำไตรมำส 

13.6 บริษทัมีกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี    
 13.6.1  มีกำรจัด เก็บ เอกสำรส ำคัญ  ไว้อย่ำง

ครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
/  1. เลขำนุกำรบริษทัฯเป็นผูเ้ก็บ

รักษำเอกสำร 
 13.6.2  กรณีท่ีได้รับแจ้งจำกผูส้อบบัญชีหรือผู ้

ตรวจสอบภำยในวำ่มีขอ้บกพร่องในกำรควบคุม
ภำยใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้ นอย่ำง
ครบถว้นแลว้ 

/  2. รำยงำนจำกผูส้อบบญัชี 
และผูต้รวจสอบภำยใน 

 
14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายใน

ทีจ่ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

14.1 บริษทัมีกระบวนกำรส่ือสำรขอ้มูลภำยในอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ และมีช่องทำงกำรส่ือสำรท่ี
เหมำะสมเพื่อสนบัสนุนกำรควบคุมภำยใน 

/  ป้ำยประกำศ หรือ E-mail 
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ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

14.2 บริษทัมีกำรรำยงำนขอ้มูลท่ีส ำคญัถึง
คณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ และ
คณะกรรมกำรบริษทัสำมำรถเขำ้ถึงแหล่ง
สำรสนเทศท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบติังำนหรือสอบ
ทำนรำยกำรต่ำง ๆ ตำมท่ีตอ้งกำร เช่น กำรก ำหนด
บุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพื่อใหส้ำมำรถติดต่อ
ขอ้มูลอ่ืนนอกจำกท่ีไดรั้บจำกผูบ้ริหำร รวมทั้ง
กำรติดต่อสอบถำมขอ้มูลจำกผูส้อบบญัชี ผู ้
ตรวจสอบภำยใน กำรจดัประชุมระหวำ่ง
คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรตำมท่ีคระกรรมกำร
ร้องขอ กำรจดักิจกรรมพบปะหำรือระหวำ่ง
คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรนอกเหนือจำกกำร
ประชุมคณะกรรมกำร เป็นตน้ 

/  E-mail 

 เลขำนุกำรบริษทัและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผูติ้ดต่อ ส่ง/รับขอ้มูลต่ำงๆ ทั้งท่ี
เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งรำยงำนเป็นปกติและขอ้มูลท่ี
คณะกรรมกำรร้องขอ กำรติดต่อกบัผูส้อบบญัชี
และผูต้รวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรบริษทั 
สำมำรถติดต่อโดยตรงหรือโดยผำ่นเลขำนุกำร 

   

14.3 บริษทัจดัใหมี้ช่องทำงกำรส่ือสำรพิเศษหรือ
ช่องทำงลบัเพื่อใหบุ้คคลต่ำงๆ ภำยในบริษทั
สำมำรถแจง้ขอ้มูลหรือเบำะแสเก่ียวกบักำรฉอ้ฉล
หรือทุจริตภำยในบริษทั (Whistle-blower hotline)
ไดอ้ยำ่งปลอดภยั 

/  เวบ็ไซดบ์ริษทั ช่องทำง
info@atp30.com 

 

15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเด็นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

15.1 บริษทัมีกระบวนกำรส่ือสำรขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนได้
เสียภำยนอกองคก์รอยำ่งมีประสิทธิภำพ และมี

/  1.  รำยงำนประจ ำปี 2561 
2.  เวบ็ไซตบ์ริษทั 
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ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

ช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีเหมำะสม เพื่อสนบัสนุน
กำรควบคุมภำยในเช่น จดัให้มีเจำ้หนำ้ท่ีหรือ
หน่วยงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์ ศูนยรั์บเร่ือง
ร้องเรียน เป็นตน้ 

www.atp30.com 

15.2 บริษทัจดัใหมี้ช่องทำงกำรส่ือสำรพิเศษหรือ
ช่องทำงลบัเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย ภำยนอกองคก์ร
สำมำรถแจง้ขอ้มูลหรือเบำะแสเก่ียวกบักำรฉอ้ฉล
หรือทุจริต (Whistle-blower hotline) แก่บริษทัได้
อยำ่งปลอดภยั 

/  1.  รำยงำนประจ ำปี 2561 
2.  เวบ็ไซตบ์ริษทั ช่องทำง
info@atp30.com 
 

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไป
อย่างครบถ้วนเหมาะสม 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

16.1 บริษทัจดัใหมี้กระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบติัตำม
จริยธรรมธุรกิจและขอ้ก ำหนดหำ้มฝ่ำยบริหำร
และพนกังำนปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอำจ
ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เช่น 
ก ำหนดใหแ้ต่ละส่วนงำนติดตำมกำรปฏิบติั และ
รำยงำนผูบ้งัคบับญัชำ หรือมอบหมำยให้
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในติดตำมกำรปฏิบติั 
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นตน้ 

/  รำยงำนประจ ำปี 2561 

16.2 บริษทัจดัใหมี้กำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมระบบ
กำรควบคุมภำยในท่ีวำงไวโ้ดยกำรประเมิน
ตนเอง และ/หรือกำรประเมินอิสระโดยผู ้
ตรวจสอบภำยใน 
บริษทัฯ มีกำรตรวจประเมินจำกผูต้รวจสอบ
ภำยใน (Outsource) ตำมแผนท่ีผำ่นกำรอนุมติั
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

/  รำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบ
ภำยในประจ ำปี 2561 
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ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

16.3 ควำมถ่ีในกำรติดตำมและประเมินผลมีควำม
เหมำะสมกบักำรเปล่ียนแปลงของบริษทั 

    /  1.  แผนกำรตรวจสอบภำยใน  
2.  รำยงำนสรุปผลกำรตรวจ 
สอบภำยในประจ ำปี 2561 

16.4 ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลระบบกำร
ควบคุมภำยใน โดยผูท่ี้มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถ 

    /  รำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบ
ภำยใน ประจ ำปี 2561 

16.5 บริษทัก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยในใหข้ึ้นตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

/  รำยงำนประจ ำปี 2561
โครงสร้ำงองคก์ร 

16.6 บริษทัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภำยในปฏิบติั
หนำ้ท่ีตำมมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบติังำนวชิำชีพ
กำรตรวจสอบภำยใน (International Standards 
for the Professional Practice of Internal 
Auditing, IIA) 

/  รำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบ
ภำยใน ประจ ำปี 2561 

 
17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลที่รับผดิชอบ ซ่ึง

รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสำรขอ้บกพร่องของ
กำรควบคุมภำยใน และด ำเนินกำรเพื่อติดตำม
แกไ้ขอยำ่งทนัท่วงที หำกผลกำรด ำเนินงำนท่ี
เกิดข้ึนแตกต่ำงจำกเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมี
นยัส ำคญั 

/  รำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบ
ภำยในประจ ำปี 2561 

17.2 บริษทัมีนโยบำยกำรรำยงำน ดงัน้ี    
 17.2.1  ฝ่ำยบริหำรตอ้งรำยงำนต่อ

คณะกรรมกำรบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด
เหตุกำรณ์หรือสงสัยวำ่มีเหตุกำรณ์ทุจริตอยำ่ง
ร้ำยแรง มีกำรปฏิบติัท่ีฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือมีกำร
กระท ำท่ีผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอำจกระทบต่อช่ือเสียง
และฐำนะกำรเงินของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 

/  1.  Code of Conduct 
2.  รำยงำนประจ ำปี 2561 
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ล าดับ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ เอกสารอ้างองิ 

 17.2.2  รำยงำนขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญั 
พร้อมแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ (แมว้ำ่จะไดเ้ร่ิม
ด ำเนินกำรจดักำรแลว้) ต่อคณะกรรมกำรบริษทั/
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำภำยใน
ระยะเวลำอนัควร 

/  1.  รำยงำนสรุปผลกำร
ตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี 
2561 

2.  รำยงำนกำรประชุมประจ ำ
ไตรมำส 

 17.2.3  รำยงำนควำมคืบหนำ้ในกำรปรับปรุง
ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัต่อคณะกรรมกำร
บริษทั/คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

/  
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12. รายการระหว่างกนั 
บริษทัฯ มีนโยบำยกำรเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัดว้ยควำมยุติธรรมตำมรำคำตลำดเป็นไปตำมปกติ

ธุรกิจกำรคำ้ (Fair and at arms’length) เพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ให้กบับริษทัฯ โดยค ำนึงถึงกำรกระท ำ
อนัไม่มีลกัษณะขดัแยง้ต่อผลประโยชน์ของบริษทั 

บริษทัฯ มีรำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
โดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัหรือมีกรรมกำรร่วมกนัหรือมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงของผูบ้ริกำร กรรมกำรและผูถื้อ
หุ้นขอบริษัท เข้ำเป็นกรรมกำร ผู ้มีอ  ำนำจควบคุมและผู ้ถือหุ้นของบุคคลท่ีเก่ีวโยงกันดังกล่ำว ทั้ งน้ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ท ำกำรตรวจสอบและสอบทำน ถึงควำมเหมำะสมของรำยกำร คว ำม
สมเหตุสมผล ตลอดจนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและเง่ือนไขต่ำงๆ ตำมธุรกิจปกติทัว่ไป ซ่ึงบุคคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีมีรำยกำรระหวำ่งกนับริษทั ส ำหรับปี 2560 และปี 2561 ดงัน้ี 

รายการระหว่างกัน 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง นายววิฒัน์ กรมดิษฐ์ 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ / รองประธำนกรรมกำรบริษทั / ท่ีปรึกษำบริษทั 
ลกัษณะรำยกำร ค่ำปรึษำทั้งปี โดยบริษทัแต่งตั้งนำยวิวฒัน์ เป็นท่ีปรึกษำและให้แนวทำงใน

กำรด ำเนินธุรกิจแก่บริษทั 
มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั ปี 2561 จ ำนวนเงิน 0.6 ลำ้นบำทและปี 2560 จ ำนวนเงิน 0.6 ลำ้นบำท 
ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผล 

- บริษัทฯ แต่งตั้งนำยวิวฒัน์ฯ เป็นท่ีปรึกษำในกำรด ำเนินธุรกิจ จำกมติท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2558 คร้ังแรกหลงัแปรสภำพ เม่ือวนัท่ี 
25 มี .ค . 2558 เน่ืองจำก นำยวิวฒัน์ฯ เป็นผูเ้ช่ียวชำญ และมีประสบกำรณ์ใน
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งมำยำวนำน ซ่ึงจะไดรั้บค่ำตอบแทนในฐำนะท่ีปรึกษำเป็นรำย
เดือนในอตัรำคงท่ี 
ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 14 ธ .ค . 2558  มี
มติให้ปรับเพิ่มค่ำตอบแทนต ำแหน่งท่ีปรึกษำธุรกิจจำกเดิมเดือนละ 20,000 
บำท(ซ่ึงไม่รวมภำษี ณ ท่ีจ่ำย 5%) เป็นเดือนละ 50,000 บำท (ซ่ึงไม่รวมภำษี 
ณ ท่ีจ่ำย 5%) เพื่อให้เหมำะสมและสอดคลอ้งกบัภำระหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ
ท่ีเพิ่มข้ึนจำกกำรขยำยตวัของธุรกิจ ภำยหลงัจำกกำรท่ีบริษทัไดร้ะดมทุนดว้ย
กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และ
เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ โดยค่ำตอบแทนใหม่ดงักล่ำว มี
ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ม .ค . 2559 เป็นตน้ไป จนกวำ่จะมีกำรเปล่ียนแปลง 
-  ณ วนัท่ี 31 ธ .ค.  2561 ค่ำท่ีปรึกษำส ำหรับ 12 เดือนรวมทั้งส้ิน 0.6 ลำ้นบำท 
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รายการระหว่างกัน 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง บมจ.ไทยศรีประกนัภัย 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกับนำยชำติชำย พำนิชชีวะ โดยนำยชำติชำยฯ เข้ำเป็น

กรรมกำรในบริษทั 
ลกัษณะรำยกำร ค่ำเบ้ียประกันภัยจ่ำยทั้ งปี บริษัทท ำสัญญำประกันภัยรถกับ บมจ.ไทยศรี

ประกนัภยั 
มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั ปี 2561 จ ำนวนเงิน 6.4 ลำ้นบำทและปี 2560 จ ำนวนเงิน 5.2 ลำ้นบำท 
ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผล 

-  ณ วนัท่ี 31  ธนัวำคม 2561  บริษทัฯ มีรถโดยสำรเพื่อให้บริกำรจ ำนวน 280 
คนั และรถสนับสนุนจ ำนวน 9 คนัโดยบริษทัฯ ท ำกรมธรรม์ประกันภยัรถ
ส ำหรับบริษทัทุกคนัซ่ึงให้ควำมคุ้มครองต่อชีวิต ร่ำงกำยหรืออนำมัยของ
บุคคลภำยนอกและผูโ้ดยสำรในรถ คุม้ครองควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์นของ
บุคคลภำยนอก และคุม้ครองควำมเสียหำยต่อตวัรถ เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงท่ี
อำจจะเกิดข้ึนในอนำคต โดยบริษทัท ำประกนัภยัรถกบับริษทัประกนัภยัชั้น
น ำรวม 7 รำย (อำคเนย ,์ไทยศรีประกนัภยั, MSIG, ประกนัคุม้ภยั, .พี.แอนด์.
แอสโซซิเอทส์ 1992, ไทยประกนัภยั และมิตซุย สุมิโตโม อินชวัรันซ์) เพื่อ
คุม้ครองกำรเดินรถ และคุม้ครองผูโ้ดยสำร พนกังำนขบั รวมถึงตวัรถ 

ลกัษณะรำยกำร ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำยล่วงหนำ้ 
มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั ปี 2561 จ  ำนวนเงิน 4.3 ลำ้นบำทและปี 2560 จ  ำนวนเงิน 3.9 ลำ้นบำท 
ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผล 

- ณ  วนัท่ี  31  ธันวำคม 2561  บริษัทฯ ท ำประกันภัยรถกับ บมจ.ไทยศรี
ประกนัภยั รวม 139 กรมธรรม์ โดยบริษทัไดเ้ปรียบเทียบค่ำเบ้ียประกนัและ
เง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งก่อนตดัสินใจท ำประกนั ซ่ึงมีบำงกรณีท่ีลูกคำ้บำงรำยจะ
ขอให้บริษัทท ำกรมธรรม์ท่ีเพิ่มควำมคุ้มครอง ทั้ งด้ำนจ ำนวนเงินรวมถึง
เง่ือนไขกำรคุม้ครอง ซ่ึง บมจ.ไทยศรีประกนัภยัไดเ้สนอเง่ือนไขตรงกบัควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้และมีควำมสมเหตุสมผล 

ลกัษณะรำยกำร ค่ำเบ้ียประกนัภยัคำ้งจ่ำย 
มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั ปี 2561 จ  ำนวนเงิน 1.8 ลำ้นบำทและปี 2560 จ  ำนวนเงิน 3.4 ลำ้นบำท 
ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผล 

- ณ วนัท่ี 31  ธนัวำคม 2561 ยงัไม่มีค่ำเบ้ียประกนัภยัคำ้งจ่ำยกบัทำงบมจ.ไทย
ศรีประกนัภยัจ ำนวน 1.81 ลำ้นบำท ดงันั้น ค่ำเบ้ียประกนัภยัส ำหรับ 12 เดือน 
ทั้งส้ิน 6.40 ลำ้นบำท 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง บจก.กรมดิษฐ์ พาร์ค 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มนำยววิฒัน์ฯ เขำ้เป็นกรรมกำรในบริษทัฯ ดงักล่ำว 
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รายการระหว่างกัน 

ลกัษณะรำยกำร ยอดค่ำใชจ่้ำย 12 เดือน ค่ำเช่ำพื้นท่ีค่ำบริกำรและค่ำเช่ำท่ีดิน 
มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั ปี 2561 จ  ำนวนเงิน 1.7 ลำ้นบำทและปี 2560 จ  ำนวนเงิน 1.2 ลำ้นบำท 
ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผล 

1. บริษทัเช่ำพื้นท่ีอำคำรชั้น 1 อำคำรกรมดิษฐ์พำร์ค ในนิคมอุตสำหกรรม
อมตะนคร จงัหวดัชลบุรี กบั บมจ.กรมดิษฐพ์ำร์ค เพื่อใชเ้ป็นอำคำรส ำนกังำน 
บนพื้นท่ี 238 ตำรำงเมตร รวมระยะเวลำ 3 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 พ.ค. 2560 - 30 
เม.ย. 2563 ในอตัรำค่ำเช่ำต่อเดือนดังน้ี ปีท่ี 1 : 18,200 บำท, ปีท่ี 2 : 20,000 
บำท และปีท่ี 3 : 22,000 บำท 
2. สัญญำจำ้งบริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค ภำยนอกพื้นท่ีเช่ำกบับจก.กรมดิษฐ์
พำร์คส ำหรับกำรดูแลควำมเรียบร้อยดำ้นจรำจร ควำมสะอำด ท่ีจอดรถ และ
สำธำรณูปโภคภำยในโครงกำรระยะเวลำ 3 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 พ.ค. 2560 - 30 
เม.ย. 2563 ในอตัรำค่ำบริกำรต่อเดือนดงัน้ี 
ปีท่ี 1 : 13,500 บำท, ปีท่ี 2 : 15,000 บำท และปีท่ี 3 : 16,500 บำท 
3. สัญญำเช่ำท่ีดินบริเวณด้ำนหลังอำคำรส ำนักงำน อำคำรกรมดิษฐ์เน้ือท่ี
ประมำณ 600 ตรวเพื่อใชส้ถำนท่ีจอดรถและโรงซ่อมบ ำรุง ระยะเวลำเช่ำ 2 ปี 
8 เดือน ตั้ งแต่วนัท่ี 1 ก.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563โดยมีอัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 
33,000 บำท ทั้งน้ี บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่อค่ำสำธำรณูปโภคภำยในพื้นท่ีเช่ำ
ดว้ยตนเอง ตำมก ำหนดไวใ้นสัญญำ 
4. บริษทัฯ เช่ำพื้นท่ีอำคำรชั้น 3 อำคำรกรมดิษฐพ์ำร์ค ในนิคมอุตสำหกรรม 
อมตะนคร จงัหวดัชลบุรี กบั บจก.กรมดิษฐ์พำร์ค เพื่อใชเ้ป็นอำคำรส ำนกังำน 
บนพื้นท่ีรวม 70  ตำรำงเมตร รวมระยะเวลำ 2 ปี 10 เดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนำคม 
2561 - 31 ธนัวำคม 2563 ในอตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 7,000 บำท 
5. สัญญำจำ้งบริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค ภำยนอกพื้นท่ีเช่ำกบับจก.กรมดิษฐ์
พำร์ค ส ำหรับกำรดูแลควำมเรียบร้อยดำ้นจรำจร ควำมสะอำด ท่ีจอดรถ และ
สำธำณูปโภคภำยในโครงกำรระยะเวลำ 2 ปี 10 เดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนำคม 
2561 - 31 ธนัวำคม 2563 ในอตัรำค่ำบริกำรเดือนละ 7,490 บำท 
- บริษทัไดเ้ปรียบเทียบค่ำเช่ำส ำนกังำน ค่ำบริกำรสถำนท่ี และค่ำเช่ำท่ีดินกบั
พื้นท่ีขำ้งเคียง พบว่ำอตัรำค่ำเช่ำส ำนกังำนของบริษทัฯ ต ่ำกว่ำผูเ้ช่ำรำยอ่ืนใน
พื้นท่ีใกลเ้คียง เน่ืองจำกบริษทัฯ เช่ำมำเป็นระยะเวลำนำน ประกอบกบัขนำด
พื้นท่ีมำกกวำ่ผูเ้ช่ำรำยอ่ืน จึงท ำใหไ้ดรั้บอตัรำค่ำเช่ำท่ีต ่ำกวำ่ผูเ้ช่ำรำยอ่ืน 

ลกัษณะรำยกำร ยอดคงคำ้งค่ำเช่ำและค่ำบริกำรคำ้งจ่ำยกบั บจก.กรมดิษฐพ์ำร์ค 
มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั ปี 2561 จ  ำนวนเงิน 0.2 ลำ้นบำทและปี 2560 จ  ำนวนเงิน 0.2 ลำ้นบำท 



  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   ส่วนที ่2 - 87 

รายการระหว่างกัน 

ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผล 

- ณ วนัท่ี 31  ธนัวำคม 2561 ทำงบริษทัฯ ยงัด ำเนินกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำพื้นท่ี
และบริกำร อำคำรชั้นท่ี 1 รวม 238 ตำรำเมตร และชั้นท่ี 3 รวม 70 ตำรำงเมตร
และสัญญำเช่ำท่ีดินบริเวณดำ้นหลงัส ำหรับใชเ้ป็นสถำนท่ีจอดรถและโรงซ่อม
เน้ือท่ีประมำณ 600 ตำรำงวำ ซ่ึงมีค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนสิบสองเดือนจ ำนวน
ทั้งหมด 1.70 ลำ้นบำท (ค่ำใชจ่้ำยปี 2560 มีจ  ำนวนทั้งหมด 1.22 ลำ้นบำท 
- ณ วนัท่ี 31  ธนัวำคม 2561 บริษทัฯ ยงัมีรำยกำรค่ำเช่ำและค่ำบริกำรคำ้งจ่ำย
จ ำนวน 0.23 ลำ้นบำท ตำมอตัรำกำรใช้จริงในเดือนธันวำคม 2561 ท่ียงัไม่ถึง
ก ำหนดช ำระเงิน 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง บจก. เอน็พอีาร์ ทรานส์ ทวัร์ 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบันำงสำวนิชำนนัทฯ์ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหำรบริษทัฯ โดยนำงสำว

นิชำนนัทฯ์ เขำ้เป็นกรรมกำรและผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัดงักล่ำว 
ลกัษณะรำยกำร ยอดค่ำใช้จ่ำย 12 เดือน บริษทัจำ้งบริกำรรถร่วมจำกบจก. เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ 

ทวัร์  
มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั ปี 2561 จ  ำนวนเงิน 3.6 ลำ้นบำทและปี 2560 จ  ำนวนเงิน 3.2 ลำ้นบำท 
ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผล 

- บริษทัฯ แต่งตั้งนำงสำวนิชำนันท์ฯ เป็นผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรตำมมติท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2559 
- บริษทัฯ วำ่จำ้งรถบสัร่วมบริกำร 2 คนัจำกบจก. เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทวัร์ เพื่อ
ให้บริกำรรับ-ส่งพนักงำนของลูกค้ำท่ีจดัท ำสัญญำมำตั้งแต่ช่วงแรกบริษัท
ก่อตั้ง เน่ืองจำกในขณะนั้นบริษทัต้องกำรกระจำยควำมเส่ียงในกำรลงทุน 
เพื่อท่ีบริษทัจะได้ไม่ต้องลงทุนรถบสัของตนทั้งหมดในกำรบริกำร ซ่ึงรถ
ของบจก. เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทวัร์ เป็นรถท่ีวิ่งกบับริษทั มำตั้งแต่บริษทัก่อตั้ง
เร่ือยมำจนถึงปัจจุบนั ทั้งน้ี กำรว่ำจำ้งรถบสัร่วม จำกบจก. เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ 
ทวัร์ และรถบสัร่วมบริกำรอ่ืน มีเง่ือนไขและรำคำค่ำบริกำรเดียวกนักบัรถร่วม
บริกำรรำยอ่ืน 
- ณ วนัท่ี 31  ธันวำคม 2561 บริษทัฯมีพนัธมิตรรถร่วมบริกำรกว่ำ 71 รำยท่ีมี
รถร่วมใหบ้ริกำรทั้งส้ิน 90 คนั แบ่งเป็นรถตูโ้ดยสำรร่วมบริกำรจ ำนวน 80 คนั
และรถบสัโดยสำรร่วมบริกำรจ ำนวน 10 คนั ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีนโยบำยรับ
รถบสัโดยสำรร่วมบริกำรเพิ่มในอนำคต 

ลกัษณะรำยกำร รำยไดค้่ำบริกำรคำ้งจ่ำย ยอดคงคำ้ง บริษทัฯจำ้งบริกำรรถร่วมจำก บจก.เอ็นพี
อำร์ ทรำนส์ ทวัร์ 



  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   ส่วนที ่2 - 88 

รายการระหว่างกัน 

มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั ปี 2561 จ  ำนวนเงิน 0.9 ลำ้นบำทและปี 2560 จ  ำนวนเงิน 0.9 ลำ้นบำท 
ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผล 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัวำ่จำ้งรถร่วมบริกำรจ ำนวน 2 คนั จำกบจก. 
เอน็พีอำร์ ทรำนส์ ทวัร์ เพื่อให้บริกำรรับ - ส่งพนกังำนของลูกคำ้ โดยมีเครดิต
เทอม 65 วนั โดยมียอดคำ้งช ำระจ ำนวน 0.90 ลำ้นบำท (ยอดคำ้งช ำระปี 2560 
จ ำนวน 0.87 ลำ้นบำท) และรำยไดค้่ำบริกำรรถร่วมจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยให้ทั้งส้ิน 
3.58 ลำ้นบำท 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง นายอ าพล  เตชากูล 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ นอ้งชำยนำยปิยะ เตชำกลู 
ลกัษณะรำยกำร ยอดค่ำใชจ่้ำย 12 เดือน บริษทัฯจำ้งบริกำรรถร่วมจำกนำยอ ำพล เตชำกลู 
มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั ปี 2561 จ  ำนวนเงิน 0.6 ลำ้นบำทและปี 2560 จ  ำนวนเงิน 0.6 ลำ้นบำท 
ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผล 

- บริษทัฯ วำ่จำ้งรถตูร่้วมบริกำร 1 คนั จำกของนำยอ ำพลฯ เพื่อให้บริกำรรับ-
ส่งพนกังำนของลูกคำ้บำงรำยท่ีตอ้งกำรใชร้ถตูโ้ดยสำรในกำรรับ-ส่งพนกังำน 
ซ่ึงบริษัทฯว่ำจ้ำงรถตู้ร่วมบริกำรในกำรด ำเนินธุรกิจ เน่ืองจำกกำรด ำเนิน
ธุรกิจดว้ยรถตูข้องบริษทัเอง จะมีอตัรำกำรท ำก ำไรท่ีต ่ำไม่คุม้ค่ำในกำรลงทุน 
ทั้งน้ี รถตูร่้วมบริกำรของนำยอ ำพลฯ เป็นรถตูร่้วมบริกำรท่ีวิ่งกบับริษทัฯ มำ
ตั้งแต่บริษทัก่อตั้งเร่ือยมำจนถึงปัจจุบนั ทั้งน้ี กำรวำ่จำ้งรถร่วมจำกนำยอ ำพลฯ 
และรถร่วมบริกำรรำยอ่ืน มีเง่ือนไขและรำคำค่ำบริกำรเดียวกันกับรถร่วม
บริกำรรำยอ่ืน 
- ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 บริษทัฯ มีพนัธมิตรรถร่วมบริกำรกว่ำ 71 รำยท่ีมีรถ
ร่วมให้บริกำรรวมทั้งส้ิน 90 คนั แบ่งเป็นรถตูโ้ดยสำรร่วมบริกำรจ ำนวน 80 
คนั และรถบสัโดยสำรร่วมบริกำรเพิ่มในอนำคต 

ลกัษณะรำยกำร รำยไดค้่ำบริกำรคำ้งจ่ำย ยอดคงคำ้ง บริษทัฯจำ้งบริกำรรถร่วมจำกนำยอ ำพล 
เตชำกลู 

มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั ปี 2561 จ  ำนวนเงิน 0.2 ลำ้นบำทและปี 2560 จ  ำนวนเงิน 0.1 ลำ้นบำท 
ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผล 

  - ณ วนัท่ี 31  ธ.ค. 2561  บริษทัวำ่จำ้งรถตูร่้วมบริกำรจ ำนวน 1 คนั จำกนำยอ ำ
พลฯ เพื่อให้บริกำรรับ-ส่งพนกังำนของลูกคำ้ โดยมีเครดิตเทอม 65 วนั โดยมี
ยอดคำ้งช ำระจ ำนวน 0.16 ลำ้นบำท (ยอดคำ้งช ำระปี 2560 จ  ำนวน 0.13 ลำ้น
บำท) และรำยไดค้่ำบริกำรรถร่วมจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยใหท้ั้งส้ิน 0.60  ลำ้นบำท 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง นายวนัิย    พุ่มพศิ 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ นำยวนิยั พุม่พิศ เป็นผูบ้ริหำรของบริษทัฯ 



  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   ส่วนที ่2 - 89 

รายการระหว่างกัน 

ลกัษณะรำยกำร ยอดค่ำใชจ่้ำย 12 เดือน บริษทัจำ้งบริกำรรถร่วมจำกนำยวนิยั พุม่พิศ 
มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั ปี 2561 จ  ำนวนเงิน 0.7 ลำ้นบำทและปี 2560 จ  ำนวนเงิน 0.7 ลำ้นบำท 
ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผล 

- บริษัทฯ แต่งตั้ งนำยวินัยฯ เป็นผูจ้ ัดกำรฝ่ำยปฎิบัติกำรจำกมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 ก.พ. 2559 จึงต้องเปิดเผย
รำยกำรระหวำ่งกนัโดยเร่ิมตั้งแต่ไตรมำสท่ี 2 ปี 2559 
- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีพนัธมิตรรถร่วมบริกำรกวำ่ 71 รำยท่ีมีรถ
ร่วมให้บริกำรรวมทั้งส้ิน 90 คนั แบ่งเป็นรถตูโ้ดยสำรร่วมบริกำรจ ำนวน 80 
คนั และรถบสัโดยสำรร่วมบริกำรจ ำนวน 10 คนั ทั้งน้ี บริษทัไม่มีนโยบำยรับ
รถบสัโดยสำรร่วมบริกำรเพิ่มในอนำคต 

 รำยไดค้่ำบริกำรคำ้งจ่ำย ยอดคงคำ้งจำกบริษทัจำ้งบริกำรรถร่วมจำกนำยวินยั 
พุม่พิศ 

มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั ปี 2561 จ  ำนวนเงิน 0.2 ลำ้นบำทและปี 2560 จ  ำนวนเงิน 0.2 ลำ้นบำท 
ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผล 

- ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 บริษทัฯว่ำจำ้งรถตูร่้วมบริกำรจ ำนวน 1 คนัจำกนำย
วินยัฯ เพื่อให้บริกำรรับ-ส่งพนกังำนของลูกคำ้ โดยมีเครดิตเทอม 65 วนั โดย
มียอดคำ้งช ำระจ ำนวน 0.21 ลำ้นบำท ยอดคำ้งช ำระปี 2560 จ ำนวน 0.15 ลำ้น
บำทและรำยไดค้่ำบริกำรรถร่วมจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยใหท้ั้งส้ิน 0.72 ลำ้นบำท 
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13.    ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 

13.1 ความเห็นของผู้สอบบัญชี 
 ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั เอทีพี 30 จ  ากดั (มหาชน) ส าหรับปี 2561 และ 
ปี 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
รายงานและงบการเงิน 31 ธันวาคม 2561 
ความเห็น ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการงบการเงินฐานะแสดงการเงิน ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
ส าคญั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

งบการเงินของบริษทัรับรองเป็นประเภท รายงานแบบไม่มีเง่ือนไข 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit 
Matters) 

ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
- มูลค่าคงเหลือของยานพาหนะส าหรับขนส่ง 
- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับขาดทุนทาง

ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
- การรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

ขอ้มูลอ่ืน ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืนท่ีรวมอยูใ่นรายงาน
ประจ าปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่คลอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน
และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วามเช่ือมัน่ใน
รูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 5874 หรือนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรือนางชลรส สันติอศัวราภรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523 จากบริษทั ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั 
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รายงานและงบการเงิน 31 ธันวาคม 2560 
ความเห็น ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการงบการเงินฐานะแสดงการเงิน ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
ส าคญั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

งบการเงินของบริษทัรับรองเป็นประเภท การรายงานแบบไม่มีเง่ือนไข 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit 
Matters) 

ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
- มูลค่าคงเหลือของยานพาหนะส าหรับขนส่ง 
- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับขาดทุนทาง

ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
- การรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

ขอ้มูลอ่ืน ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืนท่ีรวมอยูใ่นรายงาน
ประจ าปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่คลอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน
และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วามเช่ือมัน่ใน
รูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 5874 หรือนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรือนางชลรส สันติอศัวราภรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523 จากบริษทั ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงิน 
1. งบแสดงฐานะการเงิน: งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวยีน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 44.99 8.80 35.48 5.30 38.07 5.23 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 35.83 7.00 44.00 6.58 57.91 7.96 
สินคา้คงเหลือ 0.51 0.10 0.70 0.10 0.78 0.11 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอรับคืน 2.63 0.51 2.90 0.43 3.40 0.47 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 9.97 1.95 13.60 2.04 15.16 2.08 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 93.93 18.36 96.68 14.45 115.32 15.85 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 2.90 0.57 8.95 1.34 0.83 0.11 
ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 404.81 79.14 552.81 82.65 601.36 82.65 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 9.22 1.80 9.35 1.40 8.87 1.22 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.66 0.13 1.08 0.16 1.19 0.17 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 417.59 81.64 572.19 85.55 612.25 84.15 

รวมสินทรัพย์ 511.52 100.00 668.87 100.00 727.57 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสิ้นหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - - - - 6.41 0.88 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 29.87 5.84 35.77 5.35 38.98 5.36 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

67.62 13.22 95.45 14.27 114.60 15.75 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 0.87 0.17 0.67 0.10 0.91 0.12 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 98.36 19.23 131.89 19.72 160.90 22.11 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

150.34 29.39 227.27 33.98 201.12 27.64 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14.00 2.74 16.84 2.52 23.53 3.23 
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งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4.09 0.80 5.14 0.77 5.00 0.69 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1.23 0.23 1.42 0.20 1.96 0.28 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 169.66 33.16 250.67 37.47 231.61 31.84 

รวมหนีสิ้น 268.02 52.39 382.56 57.19 392.51 53.95 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 618.75 ล้าน
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 

110.00  154.69  154.69  

ทุนออกจ าหน่ายและช าระมูลค่าแลว้ 110.00 21.50 123.75 18.50 130.87 17.99 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ - - 22.49 3.36 21.05 2.89 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 107.19 20.96 107.19 16.03 124.27 17.08 
ก าไรสะสม       
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 5.00 0.98 6.40 0.96 8.50 1.17 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21.31 4.17 26.48 3.96 50.37 6.92 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 243.50 47.61 286.31 42.81 335.06 46.05 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 511.52 100.00 668.87 100.00 727.57 100.00 
หมายเหตุ : ปี 2559 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุน้สามญั 440 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาทและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

 

2. งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ: งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ก าไรขาดทุน :       
รายได้       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 300.78 99.41 347.50 99.67 421.88 99.53 
รายไดอ่ื้น 1.80 0.59 1.14 0.33 1.98 0.47 
รวมรายได้ 302.58 100.00 348.64 100.00 423.86 100.00 
ค่าใชจ่้าย       
ตน้ทุนบริการ 229.03 75.69 266.25 76.37 314.02 74.09 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายในการบริการ 32.73 10.82 39.64 11.37 46.63 11.00 
รวมค่าใช้จ่าย 261.76 86.51 305.89 87.74 360.65 85.09 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

40.82 13.49 42.75 12.26 63.21 14.91 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (15.72) (5.20) (13.66) (3.92) (15.80) (3.73) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25.10 8.29 29.09 8.34 47.41 11.18 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (3.17) (1.04) (2.84) (0.81) (6.50) (1.53) 
ก าไรส าหรับปี 21.93 7.25 26.25 7.53 40.91 9.65 
       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :       
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงั 

      

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

(2.27) (0.75) - - 0.92 0.22 

ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 0.45 0.15 - - (0.19) (0.05) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส าหรับปี (1.82) (0.60) - - 0.73 0.17 
       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 20.11 6.65 26.25 7.53 41.64 9.82 
       
ก าไรต่อหุ้น (บาท)       
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.044  0.053  0.079  
ก าไรต่อหุน้ปรับลด 0.044  0.050  0.072  
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3. งบกระแสเงินสด: งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 

งบกระแสเงินสด หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน     
ก าไรก่อนภาษี 25.10 29.09 47.41 
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)  
จากกจิกรรมด าเนินงาน                                              

   

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 42.46 46.82 54.08 
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายยานพานะ
ส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ 

0.46 0.12 (0.77) 

   ตดัจ าหน่ายก าไรจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะส าหรับ
ขนส่ง 

(0.62) (0.12) - 

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 0.40 1.21 1.33 
   รายไดด้อกเบ้ีย (0.21) (0.09) (0.12) 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 15.72 13.66 15.80 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และ
หนีสิ้นด าเนินงาน 

83.31 90.69 117.73 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง    
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (10.98) (8.18) (13.91) 
   สินคา้คงเหลือ 0.09 (0.19) (0.08) 
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (1.29) (3.13) (0.89) 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (0.24) (0.59) (0.33) 
หน้ีสินด าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)    
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ้ืน (0.49)  5.37 3.34 
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 0.42 (0.09) 0.24 
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.27 0.19 0.55 
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 71.09 84.07 106.65 
   เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 2.61 2.63 2.90 
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (0.18) (0.16) (0.56) 
   รับดอกเบ้ีย 0.21 0.09 0.12 
   จ่ายดอกเบ้ีย (15.72) (13.66) (15.80) 
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งบกระแสเงินสด หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

   จ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (2.90) (3.39) (4.07) 
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 55.11 69.58 89.24 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง (1.42) (6.05) 8.12 
จ่ายช าระเจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ (0.89) (0.30) (0.83) 
ซ้ือยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ (36.69) (15.62) (7.18) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง 0.18 0.65 2.86 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (38.82) (21.32) 2.97 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิ่มข้ึน - - 6.41 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - - 1.70 
เงินสดรับล่วงหนา้ค่าหุน้ - 22.49 21.05 
จ่ายช าระหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน (59.10) (74.33) (103.14) 
จ่ายเงินปันผล (9.67) (5.93) (15.64) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (68.77) (57.77) (89.62) 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (52.48) (9.51) 2.59 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นปี 97.48 44.99 35.48 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 45.00 35.48 38.07 
    
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม    
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด    
   ยานพาหนะส าหรับขนส่งเพิ่มข้ึนจากการท าสัญญาเช่าการเงิน 68.65 179.09 96.14 
   รายการซ้ือสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 0.30 0.83 0.70 
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4. อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ ส าหรับปี ดงัน้ี 

อตัราส่วนทางการเงิน  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)     
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.95 0.73 0.72 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.82 0.60 0.60 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.61 0.60 0.61 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 9.97 8.72 8.30 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 36.12 41.30 43.36 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 410.96 440.80 424.35 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 0.88 0.82 0.85 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้ เท่า 9.88 10.77 11.59 
ระยะเวลาช าระหน้ีเจา้หน้ีการคา้ วนั 36.43 33.42 31.05 
Cash วนั 0.56 8.70 13.13 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
(Profitability Ratios) 

    

อตัราก าไรขั้นตน้ % 23.85 23.38 25.57 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 13.57 12.30 14.98 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 135.01 162.76 141.18 
อตัราก าไรสุทธิ % 7.25 7.53 9.65 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 9.20 9.91 13.17 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(Efficiency Ratios) 

    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 4.39 4.45 5.86 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 17.17 15.26 16.46 
อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย ์ เท่า 0.61 0.59 0.61 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial 
Policy Ratios) 

    

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 1.10 1.34 1.17 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า 4.71 6.30 7.06 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า 0.52 0.72 0.70 
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อตัราส่วนทางการเงิน  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 94.79 62.96 56.51 
หมายเหตุ : อตัราการจ่ายเงินปันผล ค านวณมาจากเงินปันผลจ่ายส าหรับปี หารดว้ยก าไรสุทธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมายส่วนเพิ่มเติมส าหรับปี 
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14. ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
บริษทัฯ ได้ให้บริการรถโดยสารขนส่งไม่ประจ าทางผ่านรูปแบบการให้บริการ 2 รูปแบบคือ รถ

โดยสารของบริษทัฯ และรถโดยสารร่วมบริการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรถโดยสารขนส่งไม่ประจ าทาง
รวมทั้งส้ิน 370 คนั ประกอบดว้ยรถโดยสารของบริษทัฯ รวมจ านวน 280 คนัและรถโดยสารร่วมบริการรวม
จ านวน 90 คนั ทั้งน้ี บริษทัจะให้บริการลูกคา้แต่ละรายผา่นการท าสัญญาให้บริการรับ-ส่งพนกังาน ซ่ึงระบุ
เส้นทางการเดินรถและระบุอตัราการให้บริการในแต่ละเส้นทางอย่างชดัเจน โดยบริษทัฯ มีหน้าท่ีจดัหารถ
โดยสารใหเ้พียงพอตามจ านวนผูโ้ดยสารในแต่ละเส้นทางอยา่งเหมาะสมตามท่ีตกลงกบัลูกคา้ไว ้

ส าหรับภาพรวมของผลการด าเนินของบริษทัฯ ส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 มีรายไดจ้ากการให้บริการ
รถโดยสารไม่ประจ าทางเท่ากบั 300.78 ลา้นบาท 347.50 ลา้นบาท และ 421.88 ลา้นบาท ตามล าดบัหรือคิด
เป็นอตัราการเติบโตเฉล่ีย (Compound Average Growth Rate) เท่ากบัร้อยละ 17.27 ตลอดช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 
ประกอบด้วย รายไดจ้ากการบริการของรถบริษทัฯ เท่ากบั 231.42 ล้านบาท 277.66 ลา้นบาท และ 352.41 
ลา้นบาท ตามล าดบั และรายไดจ้ากการบริการรถร่วมเท่ากบั 69.36 ลา้นบาท 69.84 ลา้นบาท และ 69.47 ลา้น
บาท ตามล าดบั โดยบริษทัฯ มีสัดส่วนของรายไดจ้ากการให้บริการรถโดยสารของรถบริษทัต่อรายไดจ้าก
การให้บริการรถโดยของรถร่วมบริการ เท่ากับร้อยละ 83.53 ต่อร้อยละ 16.47 ของรายได้ค่าบริการรวม 
ส าหรับปี 2561 ซ่ึงบริษทัฯ ไม่มีแนวโนม้ในการเพิ่มปริมาณการใชร้ถโดยสารร่วมบริการเพิ่มเติม แต่จะเนน้
ลงทุนซ้ือยานพาหนะของบริษทัฯ ในการใหบ้ริการมากกวา่เพื่อรับรองลูกคา้เพิ่มเติม 

14.1 การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

1. รายได้รวม 
 บริษทัฯ มีรายไดร้วมส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากบั 302.58 ลา้นบาท 348.64 ลา้นบาท และ 423.86 
ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีรายะละเอียดรายไดร้วม ดงัน้ี 
 รายได้จากการให้บริการ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการบริการของบริษทัฯ และรายไดจ้ากการบริการรถ
ร่วม เท่ากบั 300.78 ลา้นบาท 347.50 ลา้นบาท และ 421.88 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยแสดงรายละเอียดของ
การแยกตามสัดส่วนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการส าหรับปี ดงัน้ี  

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1.   รถโดยสารของบริษัทฯ  231.42 76.94 277.66 79.90 352.41 83.53 
1.1   รถบสั 214.40 71.28 249.51 71.80 289.83 68.70 
1.2   รถมินิบสั 1.60 0.53 4.52 1.30 27.00 6.40 
1.3   รถตู ้ 14.06 4.67 21.62 6.22 31.52 7.47 
1.4   รถตู ้วไีอพี 1.36 0.46 1.94 0.56 3.91 0.93 
1.5   รถเก๋ง  - - 0.07 0.02 0.15 0.03 
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รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

2.   รถโดยสารร่วมบริการ 69.36 23.06 69.84 20.10 69.47 16.47 

รวมรายได้จากการให้บริการ 300.78 100.00 347.50 100.00 421.88 100.00 

รายได้อืน่ 1.80  1.14  1.98  
 
 การเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการให้บริการตลอด 3 ปีท่ีผ่านมา เกิดจากการขยายการให้บริการแก่กลุ่ม
ลูกคา้รายเดิมและกลุ่มลูกค้ารายใหม่ นอกจากน้ีมีการขยายธุรกิจสู่ภาคการท่องเท่ียวซ่ึงทางบริษทัฯ เร่ิม
ให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ส่งผลมีรายไดจ้ากการให้บริการเพิ่มข้ึนและปริมาณรถโดยสารใหบ้ริการ
เพิ่มข้ึน โดยมีรายละเอียดประกอบ ดงัน้ี 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีจ านวนรถโดยสารท่ีเป็นทรัพยสิ์นของบริษัทฯ ส าหรับการ
ใหบ้ริการจ านวนรวมทั้งส้ิน 176 คนัประกอบดว้ย รถบสัจ านวน 147 คนั รถมินิบสัจ านวน 5 คนั รถตูจ้  านวน 
22 คนั และรถตู ้วไีอพีจ  านวน 2 คนัและรถโดยสารร่วมบริการจ านวน 90 คนัประกอบดว้ย รถบสัร่วมบริการ
จ านวน 10 คนัและรถตูร่้วมบริการจ านวน 80 คนั ใหบ้ริการแก่ลูกคา้จ านวน 27 ราย 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีจ านวนรถโดยสารท่ีเป็นทรัพยสิ์นของบริษัทฯ ส าหรับการ
ให้บริการจ านวนรวมทั้งส้ิน 238 คนัประกอบด้วย รถบสัจ านวน 186 คนั รถมินิบัสจ านวน 11 คนั รถตู้
จ  านวน 33 คนั รถตู ้วีไอพีจ  านวน 7 คนัและรถเก๋งจ านวน 1 คนัและรถโดยสารร่วมบริการจ านวน 90 คนั
ประกอบดว้ย รถบสัร่วมบริการจ านวน 10 คนัและรถตูร่้วมบริการจ านวน 80 คนั ให้บริการแก่ลูกคา้จ านวน 
32 ราย 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีจ านวนรถโดยสารท่ีเป็นทรัพยสิ์นของบริษัทฯ ส าหรับการ
ให้บริการจ านวนรวมทั้งส้ิน 280 คนัประกอบด้วย รถบสัจ านวน 193 คนั รถมินิบัสจ านวน 28 คนั รถตู้
จ  านวน 51 คนั รถตู ้วีไอพีจ  านวน 7 คนัและรถเก๋งจ านวน 1 คนัและรถโดยสารร่วมบริการจ านวน 90 คนั
ประกอบดว้ย รถบสัร่วมบริการจ านวน 10 คนัและรถตูร่้วมบริการจ านวน 80 คนั ให้บริการแก่ลูกคา้จ านวน 
35 ราย 
 ทั้งน้ีในปี 2561 บริษทัฯ มีลูกคา้รายใหม่เพิ่มข้ึน 3 ราย ซ่ึงการรับรู้รายไดจ้ากลูกคา้ดงักล่าวเป็นการ
รับรู้ไดเ้พียงบางส่วนเน่ืองจากการใหบ้ริการเกิดข้ึนระหวา่งปี และบริษทัฯ ยงัมีการซ้ือยานพาหนะขนส่งเพิ่ม
อีกจ านวน 44 คนั ประกอบดว้ย รถบสัจ านวน 9 คนั รถมินิบสัจ านวน 17 คนั และรถตูจ้  านวน 18 คนั 

รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคาร ตดัจ าหน่ายก าไรจากการขายและเช่ากลับ
ยานพาหนะ ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นและรายได้อ่ืน อาทิ รายได้จาการให้บริการด้านการบริหาร
เพิ่มเติมแก่รถร่วมบริการ เงินรับคืนกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานลาออก และการขายอะไหล่ท่ีเส่ือมสภาพ 
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เป็นตน้ เท่ากบั 1.80 ลา้นบาท 1.14 ลา้นบาท และ 1.98 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 0.59 ร้อยละ 
0.33 และร้อยละ 0.47 ของรายไดร้วม  

การเปล่ียนของรายได้อ่ืนส าหรับปี หลกัๆ มาจากการจ าหน่ายยานพาหนะท่ีหมดค่าเส่ือมราคาแล้ว 
หากในระหวา่งปีมีการจ าหน่ายยานพาหนะจะท าให้รายไดอ่ื้นเพิ่มข้ึน ซ่ึงในปี 2561 บริษทัฯ มีการจ าหน่าย
รถบสัท่ีให้บริการจ านวน 2 คนั (ค่าเส่ือมราคาครบ 10 ปีแลว้) มีก าไรจากการจ าหน่ายเท่ากบั 1.01 ลา้นบาท 
(ปี 2560 มีการจ าหน่ายรถตูท่ี้ใหบ้ริการ 1 คนั มีก าไรจากการจ าหน่ายเท่ากบั 0.037 ลา้นบาท) 
 

2. ก าไรขั้นต้นและอตัราก าไรขั้นต้น 
 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากบั 71.75 ลา้นบาท 81.25 ลา้นบาทและ 107.86 
ลา้นบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 23.85 ร้อยละ 23.38 และร้อยละ 25.57 ของ
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ โดยแสดงรายละเอียดของก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรขั้นตน้ ดงัน้ี 
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ก าไรขั้นต้น อตัราก าไรขั้นต้น

 
 การเพิ่มข้ึนก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรขั้นตน้ตลอด 3 ปีท่ีผ่าน บริษทัฯ มีการขยายการให้บริการแก่
กลุ่มลูกคา้รายเดิมและกลุ่มลูกคา้รายใหม่ท าใหจ้  านวนลูกคา้เพิ่มข้ึนทุกปี โดยปี 2559 มีลูกคา้ 27 รายมีรายได้
จากการให้บริการเท่ากบั 300.78 ลา้นบาท ปี 2560 มีลูกคา้ 32 รายมีรายไดจ้ากการให้บริการเท่ากบั 347.50 
ลา้นบาท และปี 2561 มีลูกคา้ 35 รายมีรายไดจ้ากการให้บริการเท่ากบั 421.88 ลา้นบาท ซ่ึงรายการท่ีมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ดงัน้ี 
 ต้นทุนบริการของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน ค่าเส่ือมราคา ค่าเบ้ีย
ประกนัภยัและค่าพ.ร.บ. ค่าน ้ ามนั ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัรถ ค่าบริการรถร่วม ตน้ทุนบริการอ่ืน อาทิ ค่าเช่าพื้นท่ี
จอดรถ ค่าบริการ GPRS และสาธารณูปโภคของลานจอดรถ ส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 บริษทัฯ มีตน้ทุน
บริการเท่ากบั 229.03 ลา้นบาท 266.25 ลา้นบาท และ 314.02 ลา้นบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 75.69 
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ร้อยละ 76.37 และร้อยละ 74.43 ของรายไดจ้ากการให้บริการ โดยแสดงสัดส่วนตน้ทุนบริการต่อรายไดจ้าก
การใหบ้ริการส าหรับปี ดงัน้ี 

 
บริษทัฯ มีรายการส าคญัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนบริการ ดงัน้ี 

ค่าน ้ ามนัต่อรายได้ค่าบริการรวมส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากบั 54.60 ล้านบาท 69.96 ล้านบาท 
และ 92.20 ลา้นบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 18.15 ร้อยละ 20.13 และร้อยละ 21.85 ของค่าน ้ ามนัต่อ
รายไดจ้ากการให้บริการ ซ่ึงมีสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนมาจากการปริมาณรถโดยสารท่ีเพิ่มข้ึนทุกปีเท่ากบั 176 คนั 
238 คนัและ 280 คนั ตามล าดบั อีกทั้งราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงประเภทดีเซลขายปลีกเฉล่ียสูงข้ึนทุกปีเท่ากบั 
23.43 บาท 25.74 บาท และ 28.44 บาทตามล าดบั ถึงแมว้า่บริษทัฯ จะมีการควบคุมตน้ทุนค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง
จากการใชป้ระสบการณ์การด าเนินธุรกิจท่ียาวนานมาใชใ้นการบริหารจดัการ แต่เน่ืองดว้ยราคาน ้ ามนัเฉล่ียมี
การผนัผวนจึงส่งผลใหต้น้ทุนค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงมีสัดส่วนเพิ่มข้ึน 

เงินเดือนและผลประโยชน์พนกังานอ่ืนส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากบั 40.05 ลา้นบาท 49.57 ลา้น
บาท และ 64.56 ลา้นบาทตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 13.32 ร้อยละ14.26 และร้อยละ 15.30 ของเงินเดือน
และผลประโยชน์พนักงานอ่ืนต่อรายไดจ้ากการให้บริการ มีสัดส่วนท่ีเพิ่มมาจากการปริมาณรถโดยสารท่ี
ใหบ้ริการกบัลูกคา้เพิ่มข้ึน อีกทั้งการปรับฐานเงินเดือนและผลประโยชน์พนกังานอ่ืนประจ าปีทุกปี 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากบั 40.69 ลา้นบาท 44.57 ลา้นบาท และ 57.71 ลา้นบาท 
ตามล าดับหรือคิดเป็นร้อยละ 13.53 ร้อยละ 12.83 และร้อยละ 12.26 ของค่าเส่ือมราคาต่อรายได้จากการ
ให้บริการ มีสัดส่วนท่ีเพิ่มมาจากการปริมาณรถโดยสารท่ีให้บริการกบัลูกคา้เพิ่มข้ึน ถึงแมร้ถโดยสารท่ี
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ให้บริการจะเร่ิมจะทยอยหมดค่าเส่ือมราคา 10 ปี เท่ากบั 8 คนั 5 คนั 20 คนั ตามล าดบั ซ่ึงจะท าให้ตน้ทุน
ค่าบริการส่วนน้ีลดลง 

บริษทัฯ มีรายได้จาการให้บริการเพิ่มข้ึนส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากบั 300.78 ลา้นบาท 347.50 
ล้านบาทและ 421.88 ล้านบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 99.41 ร้อยละ 99.67 และร้อยละ 99.53 ของ
รายไดร้วม จากการขยายฐานลูกคา้เดิมและฐานลูกคา้ใหม่ 

ก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรขั้นตน้ บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ส าหรับในปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากบั 71.75 
ลา้นบาท 81.25 ลา้นบาท และ 107.86 ลา้นบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 23.85 
ร้อยละ 23.38 และร้อยละ 25.57 โดยสามารถแบ่งเป็นอตัราก าไรขั้นตน้รถบริษทัฯ คิดเป็นร้อยละ 26.61 ร้อย
ละ 25.97 และร้อยละ 27.78 และอตัราก าไรขั้นตน้รถร่วมบริการคิดเป็นร้อยละ 14.65 ร้อยละ 13.10 และร้อย
ละ 14.32 โดยการเพิ่มข้ึนของก าไรขั้นตน้ส าหรับปีเกิดจากบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้บริการท่ีเพิ่มข้ึนตาม
ปริมาณรถให้บริการท่ีเพิ่มข้ึน อีกทั้งตน้ทุนค่าบริการลดลงจากการบริหารจดัการค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีดีและ
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงไดดี้ข้ึน นอกจากน้ีค่าเส่ือมราคาของรถโดยสารท่ีเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ทยอย
ครบ 10 ปี รวมทั้งส้ินจ านวน 33 คนั 

 
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

 บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากบั 32.73 ลา้นบาท 39.64 ลา้นบาท 
และ 46.63 ลา้นบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 10.82 ร้อยละ 11.37 และร้อยละ 11.00 ของรายไดร้วม ซ่ึง
มีรายละเอียดของค่าใชจ่้ายในการบริหารดงัน้ี  

 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวขอ้งฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน อาทิ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่ี
เก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ ส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 10.60 ล้านบาท 13.87 
ลา้นบาท และ 16.60 ลา้นบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 3.50 ร้อยละ 3.98 และร้อยละ 3.92 ของรายได้
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รวม มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนตามปริมาณรถโดยสารท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากฝ่ายปฏิบติัการตอ้งควบคุมการปฏิบติังาน
ของนกัขบัและบริหารจดัการท่ีเก่ียวกบักระบวนการเดินรถของลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพไม่มีผลกระทบต่อ
การใหบ้ริการต่อลูกคา้ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินเดือนและ
ผลประโยชน์อ่ืน ค่าท่ีปรึกษา ค่าสอบบญัชี และค่าบริการอ่ืน อาทิ ค่าบริการดูแลเวบ็ไซต์และค่าบริการเก็บ
ขยะ ส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากบั 22.13 ลา้นบาท 25.77 ลา้นบาท และ 30.03 ลา้นบาท ตามล าดบัหรือ
คิดเป็นร้อยละ 7.31 ร้อยละ 7.39 และร้อยละ 7.08 ของรายไดร้วม 

การเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร หลักๆ มาจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและค่าแรงและ
ผลประโยชน์อ่ืนของพนกังานตามการปรับเพิ่มของก าลงัคน การปรับฐานเงินเดือนและค่าแรงประจ าปี เพื่อ
รองรับการขยายการให้บริการของบริษทัฯ และบริษทัได้พิจารณาให้รางวลัแก่พนักงานขบัรถท่ีสามารถ
ปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายดา้นความปลอดภยัของบริษทัฯ จึงท าใหมี้ค่าใชจ่้ายสูงข้ึน  

 

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบ้ียเงินกูส้ถาบนัการเงิน และดอกเบ้ียจ่ายจากการขอรับการ

สนบัสนุนวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัทางการเงิน เป็นตน้ ส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากบั 15.72  ลา้นบาท 
13.66 ลา้นบาท และ 15.80 ลา้นบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 5.20 ร้อยละ 3.92 และร้อยละ 3.73 ของ
รายไดร้วม  

การเพิ่มของค่าใชจ่้ายทางการเงินในแต่ละปีเกิดจาก บริษทัฯ ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากธนาคารเพิ่มข้ึน
และบริษทัฯ มีการซ้ือยานพาหนะผา่นสัญญาเช่าการเงิน (ประกอบดว้ย สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ) 
อย่างต่อเน่ือง ท าให้บริษทัฯ มีรถโดยสารท่ีติดภาระสัญญาเช่าการเงินเพิ่มข้ึนเท่ากบั 129 คนั 162 คนั และ 
186 คนั ตามล าดบั ถึงแมว้่าบริษทัฯ จะได้รับดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินท่ีลดลง (อตัราดอกเบ้ียตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม) ในแต่ละปีเท่ากบัระหวา่งร้อยละ 4.33 ถึงร้อยละ 5.13, ระหวา่งร้อยละ 3.70 
ถึงร้อยละ 4.05 และ ระหว่างร้อยละ 3.58 ถึงร้อยละ 3.88 ซ่ึงจะหมดสัญญาในปี 2562 ถึงปี 2566 เท่ากบั 27 
คนั 45 คนั 26 คนั 63 คนั และ 25 คนั  

 

5. ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 
บริษทัฯ มีก าไรสุทธิในปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 21.93 ล้านบาท 26.25 ล้านบาท และ 40.91 ล้าน

บาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 7.25 ร้อยละ 7.53 และร้อยละ 9.65 ของรายไดร้วม 
ดงัน้ี 
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การเพิ่มข้ึนของอตัราก าไรสุทธิส าหรับแต่ละปี เกิดจากบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้บริการท่ีเพิ่มข้ึน

ตามปริมาณรถให้บริการท่ีเพิ่มข้ึน อีกทั้งตน้ทุนค่าบริการลดลงจากการบริหารจดัการค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีดี
และค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงไดดี้ข้ึน นอกจากน้ีค่าเส่ือมราคาของรถโดยสารท่ีเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
ทยอยครบ 10 ปี รวมทั้งส้ินจ านวน 33 คนั 

 
14.2 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ  

1. รวมสินทรัพย์ 
 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 511.52 ล้านบาท 
668.87ลา้นบาท และ 727.57 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายการส าคญัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
รวมของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
ของปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากบั 44.99 ลา้นบาท เท่ากบั 35.48 ลา้นบาทและเท่ากบั 38.07 ลา้นบาท ตามล าดบั
หรือคิดเป็นร้อยละ 8.80 ร้อยละ 5.30 และร้อยละ 5.23 ของสินทรัพยร์วม ซ่ึงหลกัๆ มาจาก 2 ส่วนคือ ส่วน
แรกเป็นผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ท่ีมีผลก าไรเพิ่มข้ึนทุกปีตลอด 3 ปีท่ีผ่านมา เท่ากบั 21.93 ลา้นบาท 
26.25 ลา้นบาทและ 40.91 ลา้นบาท และส่วนท่ีสองมาจากบริษทัฯ มีการออกเคร่ืองมือทางการเงินจากการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) จ  านวน 123,749,504 หุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ 0.85 บาท (อตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้) เป็น
เงินรวมทั้งส้ิน 105,187,078 บาท โดยก าหนดสิทธิแปลงสภาพจ านวน 4 คร้ังไดแ้ก่ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560, 
29 มิถุนายน 2561, 28 ธันวาคม 2561 และวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 เป็นการให้สิทธิคร้ังสุดทา้ย โดยแสดง
รายละเอียดของจ านวนหุน้ท่ีเกิดจาการใชสิ้ทธิ (หุน้) ของบริษทัฯ ดงัน้ี 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่3 - 17 
 

คร้ังที่ จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ (หุ้น) จ านวน (บาท) วนัทีจ่ดทะเบียนเพิม่ทุน 

1 26,462,571 22,493,185 8 มกราคม 2561 
2 2,001,406 1,701,195 4 กรกฎาคม 2561 
3 24,762,500 21,048,125 7 มกราคม 2562 

 
 บริษทัฯ ไดแ้จง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย โดยมียอดใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คงเหลือ
จ านวน 70,523,523 หน่วย ก าหนดระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิและขอรับใบแจง้ความจ านงการใช้
สิทธิตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 โดยก าหนดระยะเวลาหยุดพกัการซ้ือขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ATP30-W1 (ข้ึนเคร่ืองหมาย SP) ในวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากบั 35.83 ลา้นบาท 44.00 
ลา้นบาทและ 57.91 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.00 ร้อยละ 6.58 และร้อยละ 7.96 ของสินทรัพยร์วม โดยมี
รายละเอียดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ดงัน้ี 

(หน่วย : พนับาท)  

 
ลูกหนี้การค้า ประกอบดว้ย ลูกคา้ตามปกติของธุรกิจและรายไดจ้ากการให้บริการคา้งรับ โดยบริษทัฯ 

มีลูกหน้ีการค้า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 35.82 ล้านบาท 43.91 ล้านบาท และ 
57.70 ล้านบาท ตามล าดบั โดยลูกหน้ีการคา้มีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกบัการเพิ่มข้ึนของ
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ โดยมีรายละเอียดลูกหน้ีการคา้ ดงัน้ี 

บริษทัฯ มีนโยบายการให้เครดิตเทอมลูกคา้เฉล่ียอยูท่ี่ 30 วนัและมีลูกคา้ 1 รายไดใ้ห้เครดิตเทอม 120 
วนัเน่ืองจากขอ้จ ากดับางอย่าง โดยระยะเวลาการให้เครดิตเทอมข้ึนอยู่กบัระยะเวลาการเป็นคู่คา้และการ
พิจารณาความเหมาะสมจากฝ่ายบริหาร โดยลูกหน้ีท่ีมียอดค้างช าระจะผ่านขั้นตอนท่ีถูกก าหนดไวใ้น
นโยบายการติดตามหน้ี อาทิ การติดตามทวงถามโดยเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชี การออกหนงัสือติดตามหน้ี และ
การแจง้ความเพื่อด าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย หากลูกคา้มีระยะเวลาคา้งช าระหน้ีตั้งแต่ 6 เดือนข้ึน
ไป ทางบริษทัฯ จะตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจ านวน ทั้งน้ีส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 บริษทัฯ มี

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ลูกหน้ีการคา้ 34,551 42,178 55,757 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการคา้งรับ 1,271 1,727 1,946 
เงินทดรองจ่าย 4 86 58 
ลูกหน้ีอ่ืน 1 12 150 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อืน่ 35,827 44,003 57,911 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่3 - 18 
 

ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 36.12 วนั 41.30 วนั และ 43.36 วนั ตามล าดบั บริษทัฯ ยงัคงมีการบริหาร
จดัเก็บหน้ีท่ีดีต่อเน่ืองเป็นไปตามนโยบายการใหเ้ครดิตเทอมแก่ลูกคา้ของบริษทัฯ 

ลูกค้าอื่น ประกอบดว้ย เงินทดรองจ่ายพนกังานส าหรับน าไปใช้ในกิจการและเงินทดรองจ่ายให้กบั
ลูกคา้ อาทิ ค่าทางด่วนและค่าเบ้ียเล้ียงนกัขบันอกสถานท่ี เป็นตน้ ส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากบั 0.005 
ลา้นบาท 0.098 ล้านบาท และ 0.208 ล้านบาท ตามล าดบั หลกัๆ มาจากการรับคืนกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
พนกังานลาออกและการจ าหน่ายแชสซีเก่า 1 คนั 

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง ประกอบดว้ย รถบสั รถมินิบสั รถตู ้รถตูว้ีไอพี รถเก๋ง รถส าหรับบริหาร 
และรถท่ีใชใ้นการสนบัสนุนส าหรับฝ่ายปฏิบติัการและฝ่ายบ ารุงรักษาโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2559 
ถึงปี 2561 บริษทัฯ มียานพาหนะส าหรับขนส่ง - สุทธิ เท่ากบั  404.81 ลา้นบาท 552.81 ลา้นบาทและ 601.36 
ลา้นบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 79.14 ร้อยละ 82.65 และร้อยละ 82.65 ของสินทรัพยร์วม โดยแสดง
รายละเอียดของจ านวนยานพาหนะ ดงัน้ี 

 (หน่วย : คนั)  
ประเภทยานพาหนะ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รถบสั 147 186 193 
รถมินิบสั 5 11 28 
รถตู ้ 22 33 51 
รถตู ้วไีอพี 2 7 7 
รถเก๋ง - 1 1 
รวมรถโดยสารให้บริการ 176 238 280 
รถส าหรับบริหาร 1 1 1 
รถท่ีใชใ้นการสนบัสนุนส าหรับฝ่ายปฏิบติัการและฝ่ายซ่อมบ ารุง 6 7 8 
รวมยานพาหนะ 183 246 289 
ซ้ือเพิ่ม 37 64 45 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (1) (2) 
รวมยานพาหนะทีซ้ื่อเพิม่ ส าหรับปี 37 63 43 

 
บริษทัฯ มีการลงทุนยานพาหนะส าหรับขนส่งเพิ่มข้ึนตลอดทุกปี เน่ืองจากมีการขยายการให้บริการ

แก่กลุ่มลูกคา้รายเดิมและกลุ่มลูกคา้รายใหม่ นอกจากน้ีมีการขยายธุรกิจสู่ภาคการท่องเท่ียว โดยมีรูปแบบ
การสั่งซ้ือยานพาหนะในรูปแบบเงินสดและการท าสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงมีรายละเอียดจ านวนยานพาหนะ
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ดงัน้ี 

 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่3 - 19 
 

 (หน่วย : คนั) 
ประเภทยานพาหนะ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รถบสั 107 119 109 
รถมินิบสั 4 9 25 
รถตู ้ 16 26 44 
รถตู ้วไีอพี 2 7 7 
รถเก๋ง - 1 1 
รวมรถโดยสารให้บริการ 129 162 186 
รถส าหรับบริหาร 1 1 1 
รถท่ีใชใ้นการสนบัสนุนส าหรับฝ่ายปฏิบติัการ - - - 
รวมยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 130 163 187 

 
บริษทัฯ มีแหล่งเงินทุนในการสั่งซ้ือยานพาหนะมาจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 140.55 

ลา้นบาทและการออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีทางบริษทัฯ ในรูปแบบใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีใช้สิทธิจ านวน 
53.23 ลา้นบาท โดยน ามาใชเ้ป็นเงินดาวน์ประมาณร้อยละ 10 - ร้อยละ 20 ส าหรับการรองรับการขยายการ
ใหบ้ริการทางธุรกิจ 
 

2. หนีสิ้นรวม 
 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 268.02 ล้านบาท 382.56 
ลา้นบาท และ 392.51 ล้านบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 52.39 ร้อยละ 57.19 และร้อยละ 53.95 ของ
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวม โดยมีรายการท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินรวมของบริษทัฯ 
ดงัน้ี 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  : ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 29.87 ล้านบาท 
35.77 ล้านบาทและ 38.98 ล้านบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 5.84 ร้อยละ 5.35 และร้อยละ 5.36 ของ
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้รวม โดยมีรายละเอียดเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 
รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เจา้หน้ีการคา้ 22,253 24,833 26,922 
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,224 1,142 1,276 
รวมเจ้าหนีก้ารค้า 23,477 25,975 28,198 
เจา้หน้ีอ่ืน 1,010 562 1,079 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่3 - 20 
 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 304 835 704 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,041 4,235 6,602 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,826 3,826 2,040 
เงินทดรองรับ 209 337 356 
รวมเจ้าหนีอ้ื่น 6,390 9,795 10,781 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้อืน่ 29,867 35,770 38,979 

 
เจ้าหนีก้ารค้า ประกอบดว้ย เจา้หน้ีค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ค่ารถร่วม และค่าอะไหล่ เป็นตน้ โดยบริษทัฯ มี

เจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากบั 23.48 ลา้นบาท 25.98 ลา้นบาท และ 28.20 
ลา้นบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 78.61 ร้อยละ 72.62 และร้อยละ 72.34 ของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
อ่ืนรวม 

บริษทัฯ มีนโยบายการให้เครดิตเทอมเจา้หน้ีเฉล่ียประมาณ 30-90 วนัข้ึนอยู่การพิจารณาจากเจา้หน้ี
แต่ละราย โดยบริษทัฯ มีอตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้อยูท่ี่ประมาณ 36.43 วนั 33.42 วนั และ 31.05 วนั 
หลกัๆ มาจากค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย อาทิ ค่าเบ้ียประกนัภยัและพ.ร.บ. และค่าเช่าพื้นท่ีจอดรถ  

เจ้าหนี้อื่น ประกอบดว้ย เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัคา้งจ่าย เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์เจา้หน้ีค่าเช่ากบัค่าบริการ 
ค่าท่ีปรึกษา ค่าเบ้ียประชุมและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย อาทิ ค่าสอบบญัชี โบนสัและเงินปันผล ค่าท่ีปรึกษา เป็นตน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2559 ถึงปี 2561 บริษทัฯ มีเจา้หน้าอ่ืนเท่ากบั 6.39 ลา้นบาท 9.80 ลา้นบาทและ 
10.78 ลา้นบาท ตามล าดบั การเพิ่มข้ึนของเจา้หน้ีอ่ืนหลกัๆ มาจากค่าใชจ่้าย อาทิ ค่าวสัดุส านกังาน ค่าน ้ าด่ืม
และค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ประกอบดว้ย แบบสัญญาเช่าซ้ือและแบบสัญญาเช่าทางการเงิน เท่ากบั 
217.96 ลา้นบาท 322.72 ลา้นบาท และ 315.72 ลา้นบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 42.61 ร้อยละ 48.25 
และร้อยละ 43.39 ของหน้ีสินและส่วนของเจา้ของรวม โดยมีรายละเอียดหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 67.62 95.45 114.60 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 150.34 227.27 201.12 

รวมหนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 217.96 322.72 315.72 

 
บริษทัฯ มีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มข้ึน มาจากจ านวนรถโดยสารท่ีให้บริการเพิ่มข้ึนในแต่ละ

ปีเท่ากบั 129 คนั 162 คนั และ186 คนั โดยบริษทัฯ ไดท้  าสัญญาเช่าการเงินกบัทางบริษทัลีสซ่ิงและธนาคาร
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จ านวนทั้งหมด 10 ราย ซ่ึงก าหนดการช าระค่างวดเป็นรายเดือนมีอายุสัญญาประมาณ 4-5 ปี เน่ืองจากทาง
บริษัทลีสซ่ิงและธนาคารมีความเช่ือมั่นต่อความมัน่คงของบริษทัฯ มากข้ึน ท าให้บริษัทฯ ได้รับอตัรา
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินลดลงอยา่งต่อเน่ืองเท่ากบัร้อยละ 4.33 ถึงร้อยละ 5.13, ร้อยละ 3.70 ถึงร้อยละ 
4.05 และร้อยละ 3.58 ถึงร้อยละ 3.88 ในเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของแต่ละปี โดยสัญญาเช่าการเงิน
คงเหลือจะผอ่นช าระครบก าหนดในปี 2562 ถึงปี 2566 เท่ากบั 27 คนั 45 คนั 26 คนั 63 คนั และ 25 คนั 
 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น  
บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากบั 243.50 ลา้นบาท 286.31 ลา้นบาท 

และ 335.06 ลา้นบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 47.61 ร้อยละ 42.81 และร้อยละ 46.05 ของหน้ีสินและ
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม โดยแสดงรายละเอียดส่วนของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 7 ม.ค. 62 

ทุนจดทะเบียน-หุ้นสามัญ 110,000,000 154,687,500 154,687,500 154,687,500 
ทุนออกจ าหน่ายและช าระมูลค่าแลว้ 110,000,000 123,749,951 130,865,945 137,056,570 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ - 22,493,185 21,048,125 - 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 107,189,597 107,189,597 124,267,984 139,125,484 
ก าไรสะสม-จดัสรรแลว้ 5,000,000 6,400,000 8,500,000 8,500,000 
ก าไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21,309,711 26,476,904 50,372,736 50,372,736 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 243,499,308 286,309,637 335,054,790 335,054,790 
     
จ านวนหุ้นสามัญ   440,000,000 618,750,000 618,750,000 618,750,000 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีช าระแลว้ 440,000,000 494,999,804 523,463,781 548,226,281 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ - 123,749,504 70,523,027 70,523,027 
ราคาต่อหุน้สามญั 0.25 0.25 0.25 0.25 
ราคาต่อหุน้แปลงสิทธิฯ 0.85 0.85 0.85 0.85 
 
 บริษัทฯ มีส่วนของผู ้ถือหุ้นเพิ่มข้ึนตลอด 3 ปีท่ีผ่านมา มาจาก 2 ส่วนคือ ส่วนแรกจากผลการ
ด าเนินงานมีผลก าไรในทุกปี เท่ากบั 21.93 ลา้นบาท 26.25 ล้านบาท และ 40.91 ล้านบาท ตามล าดบั และ
บริษัทฯ มีการออกเคร่ืองมือทางการเงินเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นท่ี 1 
(ATP30-W1) จ านวนรวมทั้งส้ิน 123,749,504 หน่วย ซ่ึงมีระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 4 คร้ัง ท าให้บริษทัฯไดรั้บ



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่3 - 22 
 

กระแสเงินสดเข้ามาในส่วนน้ีเพิ่มข้ึน ทั้ งน้ีบริษัทฯ ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลทุกปี โดยแสดง
รายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันส าหรับปี ดงัน้ี 
ปี เงินปันผลจ่าย (ล้าน

บาท) 
เงินปันผลจ่ายต่อ

หุ้น 
อตัราการจ่ายเงินปัน

ผล 
อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้

ถือหุ้น 

 หุ้นปันผล เงินสด (บาท) (ร้อยละ) เมื่อวนัที่ 
2559 13.80 5.90 0.031/0.014 94.79 3 เม.ย. 2560 
2560 - 15.60 0.030 62.96 2 เม.ย. 2561 
2561 - 21.93 0.040 56.51 - 
 
  บริษทัฯ มีหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 1.10 
ร้อยละ 1.34 และร้อยละ 1.17 ซ่ึงการเพิ่มหรือลดลงเป็นไปตามรูปแบบการลงทุนในยานพาหนะดว้ยการท า
สัญญาเช่าการเงินเป็นหลกั และการใช้บริการวงเงินสินเช่ือด้านเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ณ ขณะนั้น ซ่ึง
บริษทัฯ ได้ก าหนดหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่ให้เกินร้อยละ 1.50 โดยมีรายละเอียดยานพาหนะตาม
สัญญาเช่าการเงินและอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 
4. อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 0.95 เท่า 0.73 เท่าและ 0.72 ซ่ึง
รายการท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัฯ ดงัน้ี 
 สินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึงปี 2561  เท่ากบั 93.93 ลา้นบาท 96.68 ลา้น
บาท และ 115.32 ล้านบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 18.36 ร้อยละ14.45 และร้อยละ 15.85 หลกัๆ มา
จากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีเพิ่มข้ึน สอดคล้องกับ
รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีเพิ่มข้ึน อีกทั้งยงัไดรั้บกระแสเงินสดจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิ 
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 หน้ีสินหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 98.36 ล้านบาท 131.89 ล้าน
บาท และ 160.90 ลา้นบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 19.23 ร้อยละ 19.72 และร้อยละ 22.11 หลกัๆ มา
จากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
อีกทั้งการขยายฐานลูกคา้เดิมและฐานลูกคา้ใหม่ และการซ้ือยานพาหนะส าหรับให้บริการเพิ่มเติมเท่ากบั 37 
คนั 63 คนัและ 44 คนั  
 ส าหรับ Cash Cycle ของบริษทัฯ ส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากบั 0.56 วนั 8.70 วนั และ 13.15 วนั 
เพิ่มข้ึนตลอด 3 ปีท่ีผ่านมา เกิดจากบริษทัฯ มีการให้เครดิตเทอมลูกหน้ีการคา้หน่ึงราย 120 วนัจากเครดิต
เทอมปกติ 30 วนัท าให ้Cash Cycle มีระยะเวลายาวข้ึน 
 



 

 

บริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) 
รำยงำน และ งบกำรเงิน 
31 ธนัวำคม 2561 

 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบดว้ย                                                                               
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของ                            
ผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุป                          
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค                               
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
บริษทัฯตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆ ตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนด
นั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้       
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ             
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  



2 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                                        
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้                                  
ไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

มลูค่าคงเหลือของยานพาหนะส าหรับขนส่ง 

ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 9 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของ                       
มูลค่ำสุทธิของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งจ ำนวน 601.4 ลำ้นบำทและมีค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
จ ำนวน 52.1 ลำ้นบำท ซ่ึงในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำดงักล่ำวผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำ
คงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งเหล่ำนั้น ดงันั้นกำรประมำณมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำน
ดงักล่ำวจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อจ ำนวนของค่ำเส่ือมรำคำท่ีบนัทึกในระหวำ่งปี 

ขำ้พเจำ้ไดท้  ำควำมเขำ้ใจ และประเมินกระบวนกำรท่ีฝ่ำยบริหำรเลือกใชใ้นกำรพิจำรณำมูลค่ำคงเหลือของ
ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินขอ้สมมติ และวธีิกำรท่ีผูเ้ช่ียวชำญ เช่น ตวัแทนจ ำหน่ำยยำนพำหนะ
ส ำหรับขนส่งแต่ละประเภทใชใ้นกำรค ำนวณหำมูลค่ำคงเหลือของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งตำมควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในอดีตของผูเ้ช่ียวชำญ รวมถึงกำรเปรียบเทียบมูลค่ำคงเหลือดงักล่ำวกบัขอ้มูลตลำดภำยนอก 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ 

บริษทัฯไดเ้ปิดเผยนโยบำยกำรบญัชีและรำยละเอียดเก่ียวกบัภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีไวใ้นหมำยเหตุประกอบ                
งบกำรเงินขอ้ 4.11 และขอ้ 18 ตำมล ำดบัโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯบนัทึกรำยกำรสินทรัพยภ์ำษีเงิน
ไดร้อกำรตดับญัชีจำกผลขำดทุนทำงภำษีจ ำนวนประมำณ 4.5 ลำ้นบำท โดยสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
จะสำมำรถรับรู้รำยกำรไดเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำสินทรัพย์
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมำใชป้ระโยชน์ในอนำคตได ้ซ่ึงในกำรพิจำรณำวำ่บริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอท่ีจะน ำผลขำดทุนทำงภำษีมำใชป้ระโยชน์ไดน้ั้นตอ้งอำศยัดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรอยำ่งมำกในกำรจดัท ำ
แผนธุรกิจและประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตำมแผนธุรกิจท่ีไดอ้นุมติั ดงันั้นจึงมีควำม
เส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
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ขำ้พเจำ้ไดท้  ำควำมเขำ้ใจในกำรจดัท ำและกำรอนุมติัประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพื่อรับรู้รำยกำร
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคตโดยกำรตรวจสอบ
ขอ้มูลท่ีจ  ำเป็นและสมมติฐำนทำงดำ้นเศรษฐกิจท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำประมำณกำรดงักล่ำว โดยกำร
เปรียบเทียบกบัแหล่งขอ้มูลทั้งภำยนอกและภำยในของบริษทัฯ โดยขำ้พเจำ้ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัขอ้มูลและ               
ขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบกบัอตัรำกำรเติบโตของรำยไดแ้ละอตัรำก ำไรขั้นตน้โดยตรง นอกจำกน้ีขำ้พเจำ้ได้
เปรียบเทียบประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอดีตกบัก ำไรทำงภำษีท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินกำรใชดุ้ลยพินิจของ             
ฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีดงักล่ำว ตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณประมำณกำรก ำไรทำงภำษี                    
ในอนำคตตำมขอ้มูลและขอ้สมมติดงักล่ำวขำ้งตน้ และพิจำรณำผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำน                         
ท่ีส ำคญัต่อประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต โดยเฉพำะอตัรำกำรเติบโตของรำยไดใ้นระยะยำว 

การรับรู้รายได้จากการให้บริการ 

บริษทัฯประกอบธุรกิจหลกัในกำรให้บริกำรขนส่งซ่ึงรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีมีมูลค่ำท่ีเป็น
สำระส ำคญัและเป็นเกณฑช้ี์วดัหลกัในแง่ผลกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจซ่ึงผูบ้ริหำรและผูใ้ชง้บกำรเงินใหค้วำมสนใจ 
เน่ืองจำกกำรเพิ่มข้ึนหรือลดลงของรำยไดจ้ะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯโดยตรง ดว้ยเหตุน้ี
ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญัเก่ียวกบัมูลค่ำและงวดเวลำในกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรตำมนโยบำยกำรบญัชีของ
บริษทัฯ ท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.1 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยกำรสอบถำม
ผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้นอกจำกน้ี
ขำ้พเจำ้ไดส่้งหนงัสือยืนยนัยอดรำยไดไ้ปยงัลูกคำ้รำยหลกั และสุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้ริกำรท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี ประกอบกบัไดส้อบทำนใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯ                          
ออกให้แก่ลูกคำ้ภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี และไดท้  ำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้ริกำรแบบแยกยอ่ยเพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติท่ีอำจเกิดข้ึนของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร โดยเฉพำะรำยกำรบญัชี                   
ท่ีท  ำผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป 

ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง             
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้     
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
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ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุป
ไดว้ำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้
ไม่พบวำ่มีเร่ืองดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน          
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินกำรต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                 
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ี 
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• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่วำ่
จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียง
เหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกวำ่
ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซง                   
กำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของบริษทัฯ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และ
สรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีจะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำน 
กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบ                   
กำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืน
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำร                      
ท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุด       ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ี                   
ไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

กรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

กรุงเทพฯ: 26 กุมภำพนัธ์ 2562 



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 38,067,819            35,484,868            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 57,911,173            44,002,612            
สินคา้คงเหลือ 776,699                 698,284                 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอรับคืน 3,395,140              2,896,555              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 15,165,382            13,596,625            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 115,316,213          96,678,944            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 8 829,071 8,948,943
ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 9 601,361,798          552,806,705          
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 10 8,870,688              9,347,838              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,191,368              1,080,277              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 612,252,925          572,183,763          

รวมสินทรัพย์ 727,569,138          668,862,707          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: บาท)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 11 6,413,432 -                         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 38,979,478            35,770,098            
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 114,598,363          95,448,858            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 908,368                 668,899                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 160,899,641          131,887,855          

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 13 201,117,643          227,265,442          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 23,527,144            16,839,775            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14 5,001,420              5,139,498              
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,968,500              1,420,500              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 231,614,707          250,665,215          

รวมหนีสิ้น 392,514,348          382,553,070          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)



งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 618,750,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.25 บาท 154,687,500          154,687,500          
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้ 15
      หุน้สามญั 523,463,781 หุน้ 
         (2560: หุน้สามญั 494,999,804 หุน้) มูลคา่หุน้ละ 0.25 บาท 130,865,945          123,749,951          
เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้ 15 21,048,125            22,493,185            

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 15 124,267,984          107,189,597          
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 16 8,500,000              6,400,000              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 50,372,736            26,476,904            

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 335,054,790          286,309,637          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 727,569,138          668,862,707          
-                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

(หน่วย: บาท)



หมายเหตุ 2561 2560

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 421,882,329           347,503,472           
รายไดอ่ื้น 1,977,503               1,137,676               

รวมรายได้ 423,859,832           348,641,148           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนบริการ 314,022,556           266,253,364           
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 46,631,486             39,637,150             

รวมค่าใช้จ่าย 360,654,042           305,890,514           

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 63,205,790             42,750,634             
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (15,796,087)            (13,663,469)            

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 47,409,703             29,087,165             
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (6,503,895)              (2,838,771)              

ก าไรส าหรับปี 40,905,808             26,248,394             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 917,370                  -                          
หกั: ผลกระทบภาษีเงินได้ 18 (183,474)                 -                          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี 733,896                  -                          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 41,639,704             26,248,394             

ก าไรต่อหุ้น 19

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.079                      0.053                      
ก าไรต่อหุน้ปรับลด 0.072                      0.050                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



บริษทั เอทพี ี30 จ ากัด (มหาชน)

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -
และช าระแลว้ เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น มูลค่าหุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 110,000,000             -                               107,189,597             5,000,000                 21,309,711               243,499,308             
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น (หมายเหตุ 15) -                               22,493,185               -                               -                               -                               22,493,185               
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16) -                               -                               -                               1,400,000                 (1,400,000)                -                               
หุ้นปันผล (หมายเหตุ 21) 13,749,951               -                               -                               -                               (13,749,951)              -                               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                               -                               -                               -                               (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 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 123,749,951             22,493,185               107,189,597             6,400,000                 26,476,904               286,309,637             

-                               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 123,749,951             22,493,185               107,189,597             6,400,000                 26,476,904               286,309,637             
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (หมายเหตุ 15) 7,115,994                 (22,493,185)              17,078,387               -                               -                               1,701,196                 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น (หมายเหตุ 15) -                               21,048,125               -                               -                               -                               21,048,125               
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16) -                               -                               -                               2,100,000                 (2,100,000)                -                               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                               -                               -                               -                               (15,643,872)              (15,643,872)              
ก าไรส าหรับปี -                               - - -                               40,905,808               40,905,808               
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               - - -                               733,896                    733,896                    
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               -                               41,639,704               41,639,704               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 130,865,945             21,048,125               124,267,984             8,500,000                 50,372,736               335,054,790             

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ก าไรสะสม

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)



2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 47,409,703              29,087,165              

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 54,081,474              46,822,260              

   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายยานพาหนะ

      ส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ -774,245 116,227                   

   ตดัจ  าหน่ายก าไรจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะส าหรับขนส่ง -                              (117,368)                 

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,333,324                1,208,318                

   รายไดด้อกเบ้ีย (117,610)                 (93,656)                   

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 15,796,087              13,663,469              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 117,728,733            90,686,415              

สินทรัพยด์ าเนินงานเพ่ิมข้ึน

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (13,908,561)            (8,175,448)              

   สินคา้คงเหลือ (78,415)                   (185,765)                 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (890,388)                 (3,132,959)              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (330,541)                 (592,130)                 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,339,497                5,368,292                

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 239,469 -90,660

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 548,000                   195,500                   

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 106,647,794            84,073,245              

   เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 2,895,027                2,627,712                

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (554,032)                 (157,699)                 

   รับดอกเบ้ีย 117,610                   93,656                     

   จ่ายดอกเบ้ีย (15,796,087)            (13,663,469)            

   จ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (4,071,981)              (3,395,140)              

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 89,238,331              69,578,305              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)



บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 8,119,872                (6,050,009)              

จ่ายช าระเจา้หน้ีค่าสินทรัพย์ (834,997)                 (303,605)                 

ซ้ือยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ (7,179,833)              (15,615,474)            

เงินสดรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง 2,860,000                650,000                   

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 2,965,042                (21,319,088)            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน 6,413,432                -                              

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 1,701,196                -                              

เงินสดรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 21,048,125              22,493,185              

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (103,139,795)          (74,334,404)            

จ่ายเงินปันผล (15,643,380)            (5,927,719)              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (89,620,422)            (57,768,938)            

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด (เพิ่มขึน้) ลดลงสุทธิ 2,582,951                (9,509,721)              

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 35,484,868              44,994,589              

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 38,067,819              35,484,868              

-                          -                          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด 

   ยานพาหนะส าหรับขนส่งเพ่ิมข้ึนจากการท าสญัญาเช่าการเงิน 96,141,501              179,090,913            

   รายการซ้ือสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 704,388                   834,997                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท เอทพี ี30 จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
ธุรกิจหลักของบริษทัฯคือกำรให้บริกำรขนส่ง ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 700/199 หมู่ท่ี 1 
ต  ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวนัท่ี                 
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543  

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับ                      
งบกำรเงินท่ี มีรอบระยะเวลำบัญชีท่ี เร่ิมในหรือหลังว ันท่ี  1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำน                           
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบั
กำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำ
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกรำคม 2562 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี จ ำนวนหลำย
ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบั
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 
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ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวส่วนใหญ่จะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้
สัญญำท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอน
ส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีได้ส่ง
มอบให้แก่ลูกค้ำ และก ำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเช่ือว่ำมำตรฐำนฉบับดังกล่ำว จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อ                         
งบกำรเงินของบริษทัฯ 



3 

ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที่ 1 มกรำคม 2563 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและ                     
กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ
ตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผล                                
บงัคบัใช ้จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำง
ฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี      
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดั    
ในกำรเบิกใช ้
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4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ    
ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

4.4 สินค้ำคงเหลอื 

 อะไหล่แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็น
ส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรบริกำรเม่ือมีกำรเบิกใช ้

4.5 ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำ
สะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของ
สินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี  

ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง   10 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ   5 และ 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน   5 ปี 
ยำนพำหนะ       5 ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับยำนพำหนะส ำหรับขนส่งระหว่ำงประกอบและส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ
ระหวำ่งก่อสร้ำง 

บริษทัฯตดัรำยกำรยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำ                            
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้น
ออกจำกบญัชี 

4.6 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯหรือ                                  
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
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4.7 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของ        
ส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่
มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว                                           
ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ได้มำตำม          
สัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

 สัญญำเช่ำยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของ        
ส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน
รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 

4.8 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและ
อุปกรณ์ของบริษทัฯหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือ
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่
จะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์
แลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.9 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสมทบและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  
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 บริษัทฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลด                   
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมิน 
ภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.10 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษัทฯจะบันทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภำระผูกพันซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต                             
ได้เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป                     
เพื่อปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.11 ภำษีเงินได้  

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ
จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรำ
ภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะไม่มีก ำไร   
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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4.12 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผู ้อ่ืนโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ี เกิด ข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผู ้ซ้ื อและผู ้ขำย                                                
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
เดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯจะประมำณมูลค่ำยติุธรรม
โดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด 

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ          
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ี       
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน     
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ 

 กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 สัญญำเช่ำ 

 ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำร   
ได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษทัฯไดโ้อนหรือรับ
โอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 
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 ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของยำนพำหนะส ำหรับ
ขนส่ง ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่
หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุง       
อำคำรเช่ำ และอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำ                                                   
จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคต ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและขำดทุน    
ทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่บริษทัฯ
ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษี
ท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 
อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไป
ตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน
เหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2561 2560 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั    
ตน้ทุนบริกำรรถร่วม 4.9 4.4 อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำย 6.4 5.2 อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 1.7 1.2 อตัรำตำมสญัญำ 
ค่ำท่ีปรึกษำ 0.6 0.6 อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำนำยหนำ้ - 0.5 อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
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 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม 2561 และ 2560                           
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ค่ำเบีย้ประกนัภัยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั    

บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) (มีกรรมกำรร่วมกนั) 4,250 3,863 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 12)   
บริษทั เอน็พีอำร์ ทรำนส์ ทวัร์ จ ำกดั (มีผูบ้ริหำรร่วมกนั) 903 865 
นำยวินยั พุ่มพิศ (ผูจ้ดักำรของบริษทัฯ) 213 148 
นำยอ ำพล เตชำกลู (นอ้งชำยกรรมกำรผูจ้ดักำร) 160 129 

 1,276 1,142 

เจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 12)   
ค่ำเบ้ียประกนัภยัคำ้งจ่ำย - บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)     

(มีกรรมกำรร่วมกนั) 1,808 3,397 
ค่ำท่ีปรึกษำคำ้งจ่ำย - นำยวิวฒัน ์กรมดิษฐ ์(กรรมกำรของบริษทัฯ) - 50 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรคำ้งจ่ำย - บริษทั กรมดิษฐพ์ำร์ค จ ำกดั                      

(มีกรรมกำรร่วมกนั) 232 149 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย - ผูจ้ดักำรของบริษทัฯ - 230 

 2,040 3,826 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,180 12,523 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 385 342 
รวม 14,565 12,865 
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แยกตำมอำยุหน้ีท่ีคงคำ้ง
นบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 51,308 41,989 
คำ้งช ำระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  3,072 169 
    3 - 6 เดือน 1,377 20 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 55,757 42,178 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรคำ้งรับ 1,946 1,727 
เงินทดรองจ่ำย 58 86 
ลูกหน้ีอ่ืน 150 12 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 57,911 44,003 

8. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ของเงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำซ่ึงบริษทัฯ                          
ไดน้ ำไปค ้ำประกนัหนงัสือค ้ำประกนัธนำคำร 
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9. ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 

(หน่วย: พนับำท) 
 

ยำนพำหนะ 
ยำนพำหนะ 
ส ำหรับขนส่ง  

 ส ำหรับขนส่ง ระหวำ่งประกอบ รวม 

รำคำทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 550,130 400 550,530 
ซ้ือเพิ่ม 193,751 - 193,751 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (5,687) - (5,687) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 738,194 400 738,594 
ซ้ือเพิ่ม 100,243 2,532 102,775 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (5,510) (200) (5,710) 
โอน 2,759 (2,532) 227 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 835,686 200 835,886 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560  145,722 - 145,722 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  44,990 - 44,990 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (4,925) - (4,925) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  185,787 - 185,787 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 52,118 - 52,118 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (3,625) - (3,625) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีโอน 244 - 244 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 234,524 - 234,524 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 601,162 200 601,362 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี    
2560 (รวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร)    44,990 

2561 (รวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร)   52,118 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งซ่ึงได้มำตำมสัญญำเช่ำ      
ทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนประมำณ 460 ลำ้นบำท (2560: 439 ลำ้นบำท) 
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10. ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับำท) 
  เคร่ืองตกแต่ง  ส่วนปรับปรุง   
 ส่วนปรับปรุง และเคร่ืองใช ้ เคร่ืองมือ  อำคำรเช่ำ   

 อำคำรเช่ำ ส ำนกังำน เคร่ืองใช ้ ระหวำ่งก่อสร้ำง ยำนพำหนะ รวม 

รำคำทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 7,273 4,158 1,574 - 1,635 14,640 
ซ้ือเพ่ิม 1,096 645 49 - - 1,790 
ตดัจ ำหน่ำย - (9) - - - (9) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 8,369 4,794 1,623 - 1,635 16,421 
ซ้ือเพ่ิม 177 601 139 334 - 1,251 
ตดัจ ำหน่ำย - (16) - - - (16) 
โอน 243 (43) (93) (334) - (227) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 8,789 5,336 1,669 - 1,635 17,429 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 1,420 2,692 1,174 - 133 5,419 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 744 613 139 - 163 1,659 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
ส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย - (5) - - - (5) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 2,164 3,300 1,313 - 296 7,073 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 802 639 139 - 164 1,744 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
ส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย - (15) - - - (15) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ              
ส่วนท่ีโอน 30 (47) (227) - - (244) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 2,996 3,877 1,225 -  460 8,558 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 6,205 1,494 310 - 1,339 9,348 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 5,793 1,459 444 - 1,175 8,871 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       
2560 (จ ำนวน 1.3 ลำ้นบำท รวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในตน้ทุนบริกำร) 1,659 

2561 (จ ำนวน 1.4 ลำ้นบำท รวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในตน้ทุนบริกำร) 1,744 
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11. เงินเบิกเกนิบัญชีธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรท่ียงัไม่ได้เบิกใช้จ  ำนวน 17.6 ล้ำนบำท                    
(2560: ไม่มี) 

12.  เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 26,922 24,833 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 1,276 1,142 
เจำ้หน้ีอ่ืน 1,079 562 
เจำ้หน้ีค่ำสินทรัพย ์ 704 835 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 6,602 4,235 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 2,040 3,826 
เงินทดรองรับ 356 337 
รวม 38,979 35,770 

13. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 337,598 351,035 
หกั : ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (21,882) (28,321) 
รวม 315,716 322,714 
หกั : ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (114,598) (95,449) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 201,118 227,265 

 บริษัทฯได้ท ำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลีสซ่ิงหลำยแห่งเพื่อเช่ำยำนพำหนะส ำหรับขนส่งเพื่อใช้ใน                    
กำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำ 4 - 5 ปี  
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 บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 125,866 211,732 337,598 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (11,268) (10,614) (21,882) 

มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ิน                       
ตำมสญัญำเช่ำ 114,598 201,118 315,716 

  
 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 109,270 241,765 351,035 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (13,821) (14,500) (28,321) 

มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ิน                         
ตำมสญัญำเช่ำ 95,449 227,265 322,714 

14. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 5,139 4,089 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:   
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  1,160 1,069 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 173 139 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
ขำดทุน(ก ำไร)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ 123 - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนทำงกำรเงิน 259 - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (1,299) - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (554) (158) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 5,001 5,139 
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 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรวมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ตน้ทุนบริกำร 893 844 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 440 364 
รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 1,333 1,208 

 บริษทัฯคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ เป็นจ ำนวนประมำณ 
0.30 ลำ้นบำท (2560: 0.12 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯประมำณ 12 ปี (2560: 15 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 2561 2560 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 2.7 3.2 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต (ข้ึนอยูก่บัชนิดกำรจำ้งงำน) 4 - 6 4 - 6 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัรำคิดลด (0.3) 0.3 (0.3) 0.3 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 0.3 (0.3) 0.3 (0.3) 

 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผำ่นร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบั
ใหม่ ซ่ึงกฎหมำยดงักล่ำวอยู่ในระหวำ่งรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน
ฉบบัใหม่น้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปี
ข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำร
แกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหน้ีสินส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่ม ข้ึน 1.31 ล้ำนบำท บริษัทฯจะบันทึกผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงวด
ท่ีกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้
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15. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 (หน่วย) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 97,286,933 
จ ำนวนใชสิ้ทธิระหวำ่งงวด (26,763,906) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 70,523,027 

 ในเดือนธันวำคม 2560 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัรวมเป็นจ ำนวน 26.46 ลำ้นหน่วย 
โดยบริษทัฯไดจ้ดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ ำนวน 26.46 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.25 บำท ในรำคำกำรใชสิ้ทธิหุ้นละ 
0.85 บำท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 22.49 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนกำรเพิ่มทุนท่ีช ำระแลว้ดงักล่ำวกบั
กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 8 มกรำคม 2561 

 ในเดือนมิถุนำยน 2561 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญรวมเป็นจ ำนวน 2 ล้ำนหน่วย                                                                          
โดยบริษทัฯไดจ้ดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ ำนวน 2 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.25 บำท ในรำคำกำรใชสิ้ทธิหุ้นละ 0.85 
บำท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1.7 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนกำรเพิ่มทุนท่ีช ำระแลว้ดงักล่ำวกบักระทรวง
พำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎำคม 2561 

 ในเดือนธันวำคม 2561 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัรวมเป็นจ ำนวน 24.76 ลำ้นหน่วย 
โดยบริษทัฯไดจ้ดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ ำนวน 24.76 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.25 บำท ในรำคำกำรใชสิ้ทธิหุ้นละ 
0.85 บำท บริษัทฯบันทึกเงินรับจำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวจ ำนวน 21.05 ล้ำนบำท เป็น “เงินรับล่วงหน้ำ                                               
ค่ำหุ้น” ในส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนกำรเพิ่มทุนท่ีช ำระแลว้
ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม 2562  

16. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้
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17. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

18. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:    
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว                                      

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 6,504 2,839 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 6,504 2,839 

 จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก ำไรจำกประมำณกำร         

ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 183 - 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 99,600 78,136 
ค่ำใชจ่้ำยรถร่วม 59,523 60,692 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 54,081 46,829 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัและค่ำพรบ. 13,672 10,789 
ค่ำน ้ำมนั 92,200 69,956 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัรถยนต ์ 19,909 20,854 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 47,410 29,087 

   
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 9,482 5,817 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 39 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:   

ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม  49 44 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม (3,027) (3,061) 

รวม (2,978) (3,017) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 6,504 2,839 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 1,000 1,028 
ผลขำดทุนทำงภำษี 4,471 7,268 

รวม 5,471 8,296 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 19,844 14,583 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 9,154 10,553 

รวม 28,998 25,136 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 23,527 16,840 
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19. ก ำไรต่อหุ้น 
 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวั

เฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  
   ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของ

จ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปีกบัจ ำนวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้น
สำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญั โดยสมมติวำ่ไดมี้
กำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัตน้งวด 

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลด แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 ก ำไรส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
จ ำนวนหุน้สำมญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั ก ำไรต่อหุน้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก ำไรส ำหรับปี 40,905 26,248 516,746 495,217 0.079 0.053 

ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำปรับลด       
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั                      
ท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (ATP30-W1) - - 50,968 32,968   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯสมมติวำ่                         
มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 40,905 26,248 567,714 528,185 0.072 0.050 

20. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯคือ กรรมกำรผูจ้ดักำรของบริษทัฯ 

 บริษัทฯด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ ให้บริกำรรถรับส่ง
พนักงำน  และบริษัทฯด ำเนิน ธุรกิจใน เขตภู มิศำสตร์เดียว  คือ  ประเทศไทย บ ริษัทฯประเมิน                                                 
ผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช ้    
เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน ดงันั้น                    
รำยได้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำม              
ส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ ไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10                       
ของรำยไดข้องกิจกำร 
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21. เงินปันผล 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (ลำ้นบำท) (บำท) 

เงินปันผลประจ ำปี 2559 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                
เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2560   

- เงินสด  5.9 0.014 

- หุน้ปันผล  13.8 0.031 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2560  19.7 0.045 

    
เงินปันผลประจ ำปี 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                

เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2561 15.6 0.030 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2561  15.6 0.030 

22. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

22.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำท่ีดิน พื้นท่ีในอำคำรและอุปกรณ์ อำยขุองสัญญำมี
ระยะเวลำโดยเฉล่ีย 1- 5 ปี  

บริษทัฯ มีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561 2560 
จ่ำยช ำระ   

ภำยใน 1 ปี 3.7 2.4 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.5 2.9 

22.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำรระยะยำว 

 บริษัทฯได้ท ำสัญญำรับบริกำรกับบริษัทแห่งหน่ึง (“คู่สัญญำ”) ภำยใต้สัญญำดังกล่ำวบริษัทคู่สัญญำ          
จะให้บริกำรให้ค  ำปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงบริษทัฯมีภำระจะตอ้งจ่ำยค่ำบริกำรเป็นจ ำนวนเงิน 0.4 ลำ้นบำท
ซ่ึงจะครบก ำหนดช ำระวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2562 
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22.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯมีหนังสือค ้ ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ ำนวนเงิน 6.7 ลำ้นบำท (2560: 9.6 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ  

23. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

23.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษัทฯตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ     
เงินสด ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ ำประกัน เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร                  
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน บริษทัฯมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษัทฯมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ี          
โดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คำดว่ำจะ
ได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคัญจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษัทฯไม่มี            
กำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ี   
บริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 
และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน สินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงิน ส่วนใหญ่ไม่มีดอกเบ้ียหรือมีอัตรำ
ดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียตลำดในปัจจุบนั 
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 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน  ปรับข้ึนลง ไม่มี   

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 32.4 5.7 38.1 0.37 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 57.9 57.9 - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - 0.8 - 0.8 1.25 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร - - 6.4 - 6.4 MOR 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 39 39 - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 114.6 201.1 - - 315.7 3.60 - 7.87 
  
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน  ปรับข้ึนลง ไม่มี   

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 28.0 7.5 35.5 0.37 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 44.0 44.0 - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - 8.9 - 8.9 0.38 - 0.80 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 35.8 35.8 - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 95.4 227.3 - - 322.7 3.70 - 8.90 
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23.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกบัมูลค่ำ
ตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

24. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ  คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม    
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี            
31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.17:1 (2560: 1.34:1)  

25. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ ได้มีมติให้น ำเสนอเร่ืองท่ีส ำคญัต่อ                           
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีดงัต่อไปน้ี 

 1) จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 จ ำนวนเงินประมำณ 2.1 ลำ้นบำท เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยของบริษทัฯ 

 2) จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.04 บำท รวมเป็นเงินประมำณ                                    
21.93 ลำ้นบำท 

26. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2562 







แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ56-1) 

เอกสารแนบ 1 - 1 

รายละเอยีดทีเ่กีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

วุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

1. นายชาตชิาย พานิชชีวะ / ช่ือ - นามสกลุเดมิ : ไม่ม ี/ อายุ 57 ปี 
ปริญญาโท สาขาการคา้ระหวา่ง
ประเทศและสาขาการตลาด 
มหาวทิยาลยัซาน ฟรานซิสโก  
รัฐแคลิฟอเนียร์  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

คู่สมรสนางสม
หะทยั พานิช
ชีวะ 

13.87 2561 - ปัจจุบนั 
 

- กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 

ปริญญาตรี สาขาการธนาคาร 
มหาวทิยาลยัซาน ฟรานซิสโก รัฐ
แคลิฟอเนียร์  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  2548 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ
บริษทั 
- ประธาน
กรรมการบริหาร 

บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 

ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
Director Accreditation Program 
(DAP)  
รุ่น 9/2547 

  2558 - ปัจจุบนั - กรรรมการ บจ. คา้ไพบูลย ์ เขา้เป็นหุน้ส่วนจ ากดัความรับผิดชอบในหา้ง
หุน้ส่วนจ ากดัเป็นผูถื้อหุน้ในบจ. และบมจ. 

   2557  - ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ทุน ไพบูลย ์ ประกอบกิจการโฮลด้ิง 
   2556  - ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ชีวาทยั อินเตอ

เชนจ ์ 
การใหเ้ช่า การขาย การซ้ือและด าเนินงานดา้น
อสงัหาริมทรัพย ์



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ56-1) 

เอกสารแนบ 1 - 2 

วุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

   2554  - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บจ. โกลบอล เอน็ไว
รอน เมนทอล 
เทคโนโลย ี

ใหบ้ริการบ าบดัน ้ าเสีย 
 

   2551  - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บมจ. ชีวาทยั 1   ประกอบกิจการก่อสร้างโรงาน คลงัสินคา้ 
ซ้ือ/ขาย/เช่า และจดัการทรัพยอ่ื์นเก่ียวกบั
โรงงาน 
2   ประกอบกิจการคา้ท่ีดิน ท าการจดัสรร
ท่ีดินและบา้น 
3   ประกอบกิจการ พฒันา ซ้ีอ/ขาย 
อสงัหาริมทรัพยท่ี์อยูอ่าศยั 

   2551  - ปัจจุบนั - รองประธาน
กรรมการบริหาร 

บจ. บางกอก คริสตลั อิฐแกว้ / ผูผ้ลิต / คา้ส่ง 

   2551  - ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ชีวาทยั ฮพั ซูน การใหเ้ช่า ขาย ซ้ือ และด าเนินงานดา้น
อสงัหาริมทรัพย ์

   2551  - ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ดีที แอนดจี์ เขา้เป็นหุน้ส่วน จ ากดัความรับผิดชอบในหา้ง
หุน้ส่วนจ ากดัหรือเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั 

   2550  - ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. พารากอน คาร์ 
เรนทลั 

การใหเ้ช่ายานยนตช์นิดนัง่ส่วนบุคคล รถ
กระบะ รถตูแ้ละรถขนาดเลก็ท่ีคลา้ยกนั 

   2550  - ปัจจุบนั - กรรมการ บมจ. ทีทีแอล ป่ันเสน้ดายและทอผา้ ซ่ึงใชว้ตัถุดิบจากเสน้ใย



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ56-1) 

เอกสารแนบ 1 - 3 

วุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

อุตสาหกรรม สงัเคราะห์ - ผูผ้ลิต 
   2549 - ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ไพลกัษณ์  ประกอบกิจการการโฮลด้ิง 
   2548  - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บมจ. ไทยศรี

ประกนัภยั 
การประกนัวนิาศภยั 

   2548  - ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. กรมดิษฐ ์พาร์ค ใหเ้ช่าอาคาร พร้อมทั้งใหบ้ริการและ
สาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งและใหเ้ช่าท่ีดิน 

   2547  - ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. อมตะ ปิโตรเลียม ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์( เช่าสถานท่ี
ศูนยก์ารคา้พร้อมบริการสาธารณูปโภคท่ี
เก่ียวขอ้ง) 

   2545  - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ชา้งไอแลนดรี์
สอร์ท  

รีสอร์ทและสปา 

   2540  - ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ชาติชีวะ ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา 
   2537  - ปัจจุบนั - กรรมการ บมจ. คาเธ่ยลี์ส แพลน ลิซซ่ิง (ใหเ้ช่า ทรัพยสิ์น) เช่าซ้ือ (รถยนต ์

เคร่ืองจกัรและทรัพยสิ์นอ่ืน) 
   2536  - ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. สีมาธานี หอ้งพกั อาหาร เคร่ืองด่ืม และอ่ืนๆ 
   2529  - ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ไพบูลย ์ธุรกิจ ใหเ้ช่าอาคารสถานท่ีและเฟอร์นิเจอร์ 

2. นายววิฒัน์ กรมดษิฐ์ / ช่ือ - สกลุเดมิ : ไม่ม ี/ อายุ 57 ปี 
ปริญญาเอก คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์วทิยาลยันวตักรรมการ

พี่ชายของนาง
สมหะทยั พานิช

7.80 2548  - ปัจจุบนั - รองประธาน
กรรมการบริษทั 

บมจ. เอทีพี 30  ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ56-1) 

เอกสารแนบ 1 - 4 

วุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

จดัการ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

ชีวะ ซ่ึงเป็นคู่
สมรส นายชาติ
ชาย พานิชชีวะ 

- ท่ีปรึกษา 
- กรรมการบริหาร 

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
สถาบนับณัฑิต บริหารธุรกิจ
ศศินทร์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  2562  - ปัจจุบนั - ผูอ้  านวยการอาวโุส
และรักษาการ
ประธานเจา้หนา้ท่ี
วศิวกรรม 

บมจ. อมตะ คอร์ปอเร
ชนั 

พฒันานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ือง 

ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรม
ศาสตร์ สาขาเคร่ืองกลขนถ่าย 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้พระนครเหนือ 

  2559  - ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. อมตะ เน็ทเวอร์ค ธุรกิจใหบ้ริการโครงข่ายเสน้ใยแกว้น าแสง 
เพื่อยกระดบัระบบการส่ือสารโทรคมนาคม
ในนิคมอุตสาหกรรม 

ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 110/2557 

  2547  - ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.อมตะ ปิโตรเลียม ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์(ท่ีดิน พ้ืนท่ี) พร้อม
การใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง (สาธารณูปโภค) 

2557 : วทิยาการประกนัภยั
ระดบัสูง ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและดูแล
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

   -    



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ56-1) 

เอกสารแนบ 1 - 5 

วุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

ผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวทิยาการ
ตลาดทุน  
รุ่นท่ี 25/2560   
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

  2547 - ปัจจุบนั - ปัจจุบนั บจ.อมตะ ปิโตรเลียม ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์(ท่ีดิน พ้ืนท่ี) พร้อม
การใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง (สาธารณูปโภค) 

ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการ
พลงังาน  
รุ่น 9/2560  
สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

      

3. นางสมหะทยั พานิชชีวะ / ช่ือ - สกลุเดมิ : สมหะทยั กรมดษิฐ์ / อายุ 53 ปี 
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

คู่สมรสนายชาติ
ชาย พานิชชีวะ
และเป็นนอ้งสาว
ของนายววิฒัน์ 
กรมดิษฐ ์

1.38 2556 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษทั บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
บริหารธุรกิจ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

  2561  - ปัจจุบนั - ประธาน
คณะกรรมการ 

Amata City Ha Long 
Joint Stock Company 

พฒันานิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 104/2551 

  2561  - ปัจจุบนั - ประธาน
คณะกรรมการ 

Amata Asia 
(Myanmar) Limited 

โฮลด้ิง 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ56-1) 

เอกสารแนบ 1 - 6 

วุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

   2560  - ปัจจุบนั - กรรมการ สมาคมบริษทัจด
ทะเบียนไทย 

องคก์รไม่มุ่งหวงัผลก าไร 

   2560  - ปัจจุบนั - กรรมการและ
คณะท างาน
พิจารณารายการท่ี
อาจเขา้ข่ายการจด
ทะเบียน โดย
ทางออ้ม (Backdoor 
Listing) 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

หน่วยงานรัฐบาล 

   2559  - ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. อมตะ โฮลด้ิง นายหนา้ ตวัแทน ส่งออก อาหาร กระป๋อง 
   2559  - ปัจจุบนั - ประธาน

คณะกรรมการ 
Amata Township 
Long Thanh Joint 
Stock Company 

พฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศเวยีดนาม 

   2558 - ปัจจุบนั - ประธาน
คณะกรรมการ 

Amata Long Thanh 
Joint Stock Company 

พฒันานิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม 

   2557 - ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ชีวาทยั อินเตอร์
เชนจ ์

การใหเ้ช่า การขาย การซ้ือและด าเนินงานดา้น
อสงัหาริมทรัพย ์

   2555 - ปัจจุบนั - กรรมการ / ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บมจ. อมตะ ว ีเอน็ ประกอบกิจการลงทุนในบริษทัอ่ืนๆ  



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ56-1) 

เอกสารแนบ 1 - 7 

วุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

   2554 - ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. โกลบอล เอน็ไว
รอน เมนทอล 
เทคโนโลย ี

ใหบ้ริการบ าบดัน ้ าเสีย 

   2551 - ปัจจุบนั - ประธาน
คณะกรรมการ 

Amata Asia Limited โฮลด้ิง 

   2551 - ปัจจุบนั - กรรมการ บมจ. ชีวาทยั 1   ประกอบกิจการก่อสร้างโรงาน คลงัสินคา้ 
ซ้ือ/ขาย/เช่า และจดัการทรัพยอ่ื์นเก่ียวกบั
โรงงาน 
2   ประกอบกิจการคา้ท่ีดิน ท าการจดัสรร
ท่ีดินและบา้น 
3   ประกอบกิจการ พฒันาซ้ือ/ขาย 
อสงัหาริมทรัพยท่ี์อยูอ่าศยั 

   2548 - ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ชาติชีวะ ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา 
   2547 - ปัจจุบนั - President and 

Director 
Amata City Bien Hoa 
Joint Stock Company 

พฒันานิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม 

   2539 - ปัจจุบนั - รองประธาน
กรรมการมูลนิธิ
อมตะ 
 

มูลนิธิอมตะ องคก์รไม่มุ่งหวงัผลก าไร 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ56-1) 

เอกสารแนบ 1 - 8 

วุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

4. นายปิยะ เตชากูล / ช่ือ - สกลุเดมิ : ไม่ม ี/ อายุ 53 ปี 
ปริญญาโท คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

ไม่มี 10.03 2557 - ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 

ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์  
สาขาวศิวกรรมเคมี  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  2548 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษทั 
- กรรมการผูบ้ริหาร 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
-  CEO 

บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 

ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
Director Accreditation Program 
(DAP)  
รุ่น 110/2557 

  2547 - ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. แก๊สแอนดเ์กียร์ 
โซลูชัน่ส์ 

ประกอบกิจการจ าหน่ายอปุกรณ์และเคร่ืองใช้
ทางอุตสาหกรรมคา้ปลีกและคา้ส่ง 

หลกัสูตรวทิยาการจดัการส าหรับ
ผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 2/2561 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(นิดา้) 
 

   -    



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ56-1) 

เอกสารแนบ 1 - 9 

วุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

5. นางสุวรรณี ค ามัน่ / ช่ือ -  สกลุเดมิ : สุวรรณี มะธิตะโต / อายุ 66 ปี 
ปริญญาโท คณะแพทยศ์าสตร์ 
สาขาการพฒันาชุมชน  
มหาวทิยาลยัควนีส์แลนด ์ 
ประเทศออสเตรเลีย 

ไม่มี - 2556 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 

ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บณัฑิต 
แผนกวชิาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์ 
การบญัชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  2561 - ปัจจุบนั - กรรมการและท่ี
ปรึกษา 

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน 

สถาบนัการศึกษา 

ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DCP)  
รุ่นท่ี 118/2552 

  2560 - ปัจจุบนั - เลขานุการ
รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงวทิยาศาส
ตร์และเทคโนโลย ี

กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

หน่วยงานภาครัฐ 

ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Advance Audit Committee 
Program (AACP)  
รุ่นท่ี 27/2552 

  2557 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 

มูลนิธิพฒันาไท 
ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันา 
เศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ 
 

หน่วยงานภาครัฐ 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ56-1) 

เอกสารแนบ 1 - 10 

วุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

6. นายก าชัย บุญจริโชต ิ/ ช่ือ - สกลุเดมิ : ธนพล ประสาทเขตการณ์ / อายุ 57 ปี 
ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

ไม่มี - 2561 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

  2556 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษทั 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 

- ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) Director Accreditation 
Program (DAP)  
- รุ่น 110/2557 

  2559 - ปัจจุบนั - หวัหนา้ส านกังาน ส านกังานกฎหมายนิติ
พล 

ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย 

7. ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ / ช่ือ - นามสกลุ : ไม่ม ี/ อายุ 53 ปี 
ปริญญาเอก Electronic Engineering 
มหาวทิยาลยัโตเกียว  
ประเทศญ่ีปุ่น 

ไม่มี - 2561 - ปัจจุบนั - กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 

ปริญญาโท Information and 
Computer Sciences 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยโีตโยฮาชิ  

  2557 - ปัจจุบนั - ประธาน
กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ56-1) 

เอกสารแนบ 1 - 11 

วุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

ประเทศญ่ีปุ่น 
ปริญญาตรี (เกียรติยมอนัดบั
หน่ึง) วิศวกรรมไฟฟ้า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  2556 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษทั 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 

ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
หลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP)  
รุ่น 195/2557  

  2562 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและ
ประธาน
คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
และควบคุมภายใน
ของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน 

ธนาคาร ไอซีบีซี 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจการเงิน 

ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
Finance for Non-Finance Directors 
(FND) รุ่น 20/2548 

  2561 - ปัจจุบนั - ผูอ้  านวยการ โครงการ CU 
Transformation 
จุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั 

สถาบนัการศึกษา 

   2559 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและ
ประธาน
กรรมการบริหาร
เส่ียง 

บมจ. หาญ เอน็จิ
เนียร่ิง โซลูชัน่ 

น าเขา้และจ าหน่ายผลิตภณัฑร์ะบบดบัเพลิง 
ระบบท าความเยน็ ปรับอากาศและระบบ
สุขาภิบาลและระบบพิมพดิ์จิตอล 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ56-1) 

เอกสารแนบ 1 - 12 

วุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

8. นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ / ช่ือ - นามสกลุ : ณภาภรณ์ รัตนเกตุ / อายุ 48 ปี 
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาบริหารการจดัการ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ไม่มี 0.06 2559 - ปัจจุบนั - ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ - ฝ่าย
ปฏิบติัการ 

บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาบริหารการจดัการ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

  2557 - ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 

   2548 - 2559 - ผจก. ฝ่ายปฏิบติัการ 
 

บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 

   2550 - ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. เอน็ พี อาร์ 
ทรานส์ ทวัร์ 

ประกอบกิจการขนส่งพนกังานตา่งๆ 

9. นางสาวพรรณี คูหาวลัย์ / ช่ือ - นามสกลุ : ไม่ม ี/ อายุ 40 ปี 
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
(MBA) สาขาวชิาการบญัชีบริหาร 
วทิยาลยัพาณิชยศาสตร์  
มหาวทิยาลยับูรพา 

ไม่มี - 2561 - ปัจจุบนั - ผจก. อาวโุสฝ่าย
การเงินและบญัชี / 
(CFO) 

บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 

ปริญญาตรี คณะบญัชี สาขาบญัชี 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

  2560 - 2561 - ผจก. อาวโุสฝ่าย
บญัชี 

บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 

ประกาศนียบตัร Orientation   2561 - 2549 - ผจก. ฝ่ายบญัชี บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ56-1) 

เอกสารแนบ 1 - 13 

วุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

Course  CFO Fofus on Finnacial 
Reoprting Class 2/2017  
SET : หลกัสูตร “เตรียมความ
พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน รุ่น
ท่ี 2” 

      

SET : หลกัสูตร “ผลกระทบของ
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ใหม่เก่ียวกบัรายไดจ้ากสญัญาท่ี
ท ากบัลูกคา้ (TFRS 15) และ
สญัญาเช่า (TFRS 16) ท่ีมีต่อการ
จดัท ารายงานทางการเงินของ
บริษทัจดทะเบียน รุ่นท่ี 2 

      

10. นางสาวโชตกิา วรีะศิลป์ / ช่ือ  - นามสกลุ : จนิตนา วรีะศิลป์ / อายุ 35 ปี 
ปริญญาโท คณะการจดัการและการ
ท่องเท่ียว บญัชีมหาบณัฑิต  
มหาลยับูรพา 

ไม่มี - 2557 - ปัจจุบนั - ผจก. ฝ่ายการเงิน
และควบคุม 

บมจ. เอทีพี 30  ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 

ปริญญาตรี คณะบญัชี สาขาบญัชี  
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

  2549 - 2557 - ผูช่้วยอาวโุสผู ้
ตรวจสอบบญัชี 

บริษทั ส านกังาน อี
วาย จ ากดั 

ส านกังานตรวจสอบบญัชี 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ56-1) 

เอกสารแนบ 1 - 14 

วุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

SET : หลกัสูตร “ผลกระทบของ
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ใหม่เก่ียวกบัรายไดจ้ากสญัญาท่ี
ท ากบัลูกคา้ (TFRS 15) และ
สญัญาเช่า (TFRS 16) ท่ีมีต่อการ
จดัท ารายงานทางการเงินของ
บริษทัจดทะเบียน รุ่นท่ี 2 

      

11. นายวนิัย พุ่มพศิ / ช่ือ - นามสกลุ : ไม่มกีารเปลีย่นแปลง / อายุ 40 ปี 
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
สถาบนัราชภฎันครสวรรค ์

ไม่มี - 2562 - ปัจจุบนั - ผจก. อาวโุสฝ่าย
ปฏิบติัการ 

บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 

   2559 - 2561 - ผจก. ฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 
   2553 - 2559 - ผูช่้วย ผจก. ฝ่าย

ปฏิบติัการ 
บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 

12. นางสุกานดา พุทธรักษา / ช่ือ - นามสกลุ : สุกานดา กติตติานนท์ / อายุ 43 ปี 
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
วทิยาลยัพาณิชยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพา 

 

ไม่มี - 2559 - ปัจจุบนั - เลขานุการบริษทั 
- เลขานุการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ56-1) 

เอกสารแนบ 1 - 15 

วุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ 
สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา 

  2554 - 2558 - ผจก. อาคาร บจ. ควอลิต้ี พรอพ
เพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์

ใหบ้ริการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด โรงแรง
และส านกังานใหเ้ช่า 

13. นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ / ช่ือ - นามสกลุ : ไม่ม ี/ อายุ 43 ปี 
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต (การจดัการ
อุตสาหกรรม) มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

นอ้งสาวนายก า
ชยั บุญจิรโชติ 

0.02 2561 - ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 

ปริญญาตรี คณะศิลป์ศาสตร์บณัฑิต 
(ภาษาองักฤษ)  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

  2559 - ปัจจุบนั - ผจก.ฝ่ายประกนั
คุณภาพ 

บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 

   2545 - 2559 - ตวัแทนฝ่ายบริหาร
ดา้นคุณภาพ 

บจ. ฟิลิปส์ 
อิเลก็ทรอนิกส์ (ปทท) 

ขายส่งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตหลอดไฟฟ้าและ
เคร่ืองอปุกรณ์ใหแ้สงสวา่ง 

14. นางสาวปนัดดา โชตเินตร / ช่ือ - นามสกลุ : ไม่ม ี/ อายุ 43 ปี 
ปริญยาตรี สาขาส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ไม่มี - 2561 - ปัจจุบนั - ผจก. ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย ์และธุรการ 

บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่งบุคลากร 

   2560 - 2561 - ผจก. ฝ่ายทรัพยากร
มนุษยแ์ละธุรการ 

บจ. ทีทีเค โลจิสติคส์ 
(ประเทศไทย) 

ใหบ้ริการรถขนส่งสินคา้ 

 
 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ56-1) 

เอกสารแนบ 1 - 16 

 
ข้อมูลบริษัททีเ่กีย่วข้องกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ บมจ. เอทพี ี30 บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

1 2 3 4 5 
1 นายชาติชาย พานิชชีวะ 1x*,4x,5x*,^19.38 x*,@,^51.00,2! x,@,^100.00 x*,@,- x,@,^99.99,3! x.@,^35.00,2! 
2 นายววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ 1x+,5x,1#,^7.80     x,@,^25.00,A 
3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.83 x,@,^51.00,2! x,@,^100.00,1! x,@,- x,@,^99.99,3!  
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,2#,^18.15      
5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/      
6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*,/      
7 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ 1x,2x,3x,4x,/      
8 น.ส. นิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,^      
9 น.ส. พรรณี คูหาวลัย ์ 6x,3#      
10 น.ส. โชติกา วรีะศิลป์ 6x      
11 นายวนิยั พุม่พิศ 6x      
12 นางสุกานดา พทุธรักษา 6x,//      
13 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^      
14 น.ส. ปนดัดา โชติเนตร 6x      

 
 
 
 
 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ56-1) 

เอกสารแนบ 1 - 17 

 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ บมจ. เอทพี ี30 บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

6 7 8 9 10 
1 นายชาติชาย พานิชชีวะ 1x*,4x,5x*,^19.38 x,@,^25.00,2!  x,@,^17.21 x,@,- x,@,^16.00,1! 
2 นายววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ 1x+,5x,1#,^7.80      
3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.83      
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,2#,^18.15  x,@,^47.25    
5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/      
6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*,/      
7 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ 1x,2x,3x,4x,/      
8 น.ส. นิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,^      
9 น.ส. พรรณี คูหาวลัย ์ 6x,3#      
10 น.ส. โชติกา วรีะศิลป์ 6x      
11 นายวนิยั พุม่พิศ 6x      
12 นางสุกานดา พทุธรักษา 6x,//      
13 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^      
14 น.ส. ปนดัดา โชติเนตร 6x      

 
 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ56-1) 

เอกสารแนบ 1 - 18 

 
ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ บมจ. เอทพี ี30 บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

11 12 13 14 15 
1 นายชาติชาย พานิชชีวะ 1x*,4x,5x*,^19.38  x,@,^49.99,3! x,@,^50.00,5! x,@,^4.23 x,@,^25.00,2! 
2 นายววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ 1x+,5x,1#,^7.80      
3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.83      
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,2#,^18.15      
5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/      
6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*,/      
7 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ 1x,2x,3x,4x,/ /,x3*     
8 น.ส. นิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,^      
9 น.ส. พรรณี คูหาวลัย ์ 6x,3#      
10 น.ส. โชติกา วรีะศิลป์ 6x      
11 นายวนิยั พุม่พิศ 6x      
12 นางสุกานดา พทุธรักษา 6x,//      
13 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^      
14 น.ส. ปนดัดา โชติเนตร 6x      

 
 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ56-1) 

เอกสารแนบ 1 - 19 

 
ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ บมจ. เอทพี ี30 บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

16 17 18 19 20 
1 นายชาติชาย พานิชชีวะ 1x*,4x,5x*,^19.38 x*,@,^68.26,5! x+ x,@,^99.99,4! x,@,^25.00,4! x,@,^50.00 
2 นายววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ 1x+,5x,1#,^7.80      
3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.83      
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,2#,^18.15      
5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/      
6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*,/      
7 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ 1x,2x,3x,4x,/      
8 น.ส. นิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,^      
9 น.ส. พรรณี คูหาวลัย ์ 6x,3#      
10 น.ส. โชติกา วรีะศิลป์ 6x      
11 นายวนิยั พุม่พิศ 6x      
12 นางสุกานดา พทุธรักษา 6x,//      
13 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^      
14 น.ส. ปนดัดา โชติเนตร 6x      

 
 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ56-1) 

เอกสารแนบ 1 - 20 

 
ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ บมจ. เอทพี ี30 บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

21 22 23 24 25 
1 นายชาติชาย พานิชชีวะ 1x*,4x,5x*,^19.38 x,@,^2.86,5!     
2 นายววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ 1x+,5x,1#,^7.80      
3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.83  x,x*@ x,@   
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,2#,^18.15      
5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/      
6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*,/      
7 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ 1x,2x,3x,4x,/      
8 น.ส. นิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,^     x,@,^99.94 
9 น.ส. พรรณี คูหาวลัย ์ 6x,3#      
10 น.ส. โชติกา วรีะศิลป์ 6x      
11 นายวนิยั พุม่พิศ 6x      
12 นางสุกานดา พทุธรักษา 6x,//      
13 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^      
14 น.ส. ปนดัดา โชติเนตร 6x      

 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ56-1) 

เอกสารแนบ 1 - 21 

 
ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ บมจ. เอทพี ี30 บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

26 27 28 29 30 
1 นายชาติชาย พานิชชีวะ 1x*,4x,5x*,^19.38      
2 นายววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ 1x+,5x,1#,^7.80  x,@    
3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.83 x*  x* x* x* 
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,2#,^18.15      
5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/      
6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*,/      
7 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ 1x,2x,3x,4x,/      
8 น.ส. นิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,^      
9 น.ส. พรรณี คูหาวลัย ์ 6x,3#      
10 น.ส. โชติกา วรีะศิลป์ 6x      
11 นายวนิยั พุม่พิศ 6x      
12 นางสุกานดา พทุธรักษา 6x,//      
13 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^      
14 น.ส. ปนดัดา โชติเนตร 6x      
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ บมจ. เอทพี ี30 บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

31 32 33 34 35 
1 นายชาติชาย พานิชชีวะ 1x*,4x,5x*,^19.38      
2 นายววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ 1x+,5x,1#,^7.80   #4   
3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.83 x* x*  x*  
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,2#,^18.15      
5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/      
6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*,/      
7 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ 1x,2x,3x,4x,/     x*,x3 
8 น.ส. นิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,^      
9 น.ส. พรรณี คูหาวลัย ์ 6x,3#      
10 น.ส. โชติกา วรีะศิลป์ 6x      
11 นายวนิยั พุม่พิศ 6x      
12 นางสุกานดา พทุธรักษา 6x,//      
13 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^      
14 น.ส. ปนดัดา โชติเนตร 6x      
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หมายเหตุ :  
1. x : กรรมการ, 1x : กรรมการบริษทั, 2x : กรรมการตรวจสอบ, 3x : กรรมการบริหารความเส่ียง, 4x : กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, 5x : กรรมการบริหาร, 6x : คณะผูบ้ริหาร

, / : กรรมการอิสระ, // : เลขานุการ, ^ : ผูถื้อหุน้สดัส่วนร้อยละ, #1 : ท่ีปรึกษา, #2 : กรรมการผูจ้ดัการ / CEO, #3 : CFO, #4 : ผูอ้  านวยการอาวโุส และ - : ไม่มีขอ้มูลเปิดเผยโดยอา้งอิง
ขอ้มูลจาก DBD 

2.  บมจ. เอทีพี 30 โดยเป็นสดัส่วนการถือหุน้ถือเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 แสดงตามส่วนท่ี 2-1 ขอ้ 7.2 ผูถื้อหุน้ของคณะกรรมการทั้งทางตรงและทางออ้ม แสดงเป็นกลุ่ม 
3. สดัส่วนการถือหุน้โดยกลุ่มพานิชชีวะ ประกอบดว้ย 

-           1! : สดัส่วนการถือหุน้โดยกลุ่มนายชาติชาย พานิชชีวะ (เก่ียวขอ้งกบั นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทยั พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริศ พานิชชีวะ / 
นางสาวอาภาพิศ พานิชชีวะ) 

- 2! : สดัส่วนการถือหุน้โดยผา่นบริษทั ชาติชีวะ จ ากดั (เก่ียวขอ้งกบั นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทยั พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริศ พานิชชีวะ / นางสาว
อาภาพิศ พานิชชีวะ)  

- 3! : สดัส่วนการถือหุน้โดยผา่นบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (เก่ียวขอ้งกบั นายชาติชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทยั พานิชชีวะ) 
- 4! : สดัส่วนการถือหุน้โดยผา่นบริษทั คาเธ่ยลี์สแพลน จ ากดั (มหาชน) (เก่ียวขอ้งกบั นายชาติชาย พานิชชีวะ) 
- 5!: สดัส่วนการถือหุน้โดยผา่น บริษทั ไพลกัษณ์ จ ากดั และนายชาติชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทยั พานิชชีวะ (ซ่ึงบริษทั ไพลกัษณ์ ถือโดย บริษทั ชาติชีวะ จ ากดั)  

4. A : สดัส่วนการถือหุน้โดยผา่นบริษทั กรมดิษฐ ์คอร์ป จ ากดั (เก่ียวขอ้งกบั นายววิฒัน์ กรมดิษฐ)์ 
5. B : -  นางสาวนิชานนัท ์รัตนเกตุ ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็น รองกรรมการผูจ้ดัการ ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 
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รายช่ือบริษัททีเ่กี่ยวข้อง 

รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

1. บริษทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจ ากดั ใหบ้ริการบ าบดัน ้ าเสีย 
2. บริษทั ชาติชีวะ จ ากดั ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา 
3. บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 1. ประกอบกิจการก่อสร้างโรงงาน คลงัสินคา้ ซ้ือ ขาย เช่า 

และจดัการทรัพยอ่ื์นเก่ียวกบัโรงงาน คลงัสินคา้ 
2. ประกอบกิจการคา้ท่ีดิน ท าการจดัสรรท่ีดินและบา้น 
3. ประกอบกิจการ พฒันา ซ้ือขาย อสงัหาริมทรัพยท่ี์อยู่
อาศยั 

4. บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั การใหเ้ช่า การขาย การซ้ือและด าเนินงานดา้น
อสงัหาริมทรัพย ์

5. บริษทั อมตะ ปิโตรเลียม จ ากดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์(เช่าสถานท่ีศูนยก์ารคา้ พร้อม
บริการสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง) 

6. บริษทั กรมดิษฐ ์พาร์ค จ ากดั ใหเ้ช่าอาคาร พร้อมทั้งใหบ้ริการและสาธารณูปโภคท่ี
เก่ียวขอ้งและใหเ้ช่าท่ีดิน 

7. บริษทั แก๊สแอนดเ์กียร์ โซลูชัน่ส์ จ ากดั ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์และเคร่ืองใชท้าง
อุตสาหกรรม - คา้ปลีก,คา้ส่ง 

8. บริษทั คาเธ่ยลี์สแพลน จ ากดั (มหาชน) ลิซซ่ิง (ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น) เช่าซ้ือ (รถยนต ์เคร่ืองจกัร และ
ทรัพยสิ์นอ่ืน ) 

9. บริษทั คา้ไพบูลย ์จ ากดั เขา้เป็นหุน้ส่วนจ ากดัความรับผิดชอบในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัจ ากดัและบริษทัมหาชนจ ากดั 

10. บริษทั ชา้งไอแลนด ์รีสอร์ท จ ากดั รีสอร์ทและสปา 
11. บริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) น าเขา้และจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ระบบดบัเพลิง ระบบท าความ

เยน็ ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบพิมพดิ์จิตอล 
12. บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั การใหเ้ช่า ขาย ซ้ือและด าเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพย ์ 
13. บริษทั ดีที แอนด ์จี จ ากดั เขา้เป็นหุน้ส่วนจ ากดัความรับผิดชอบในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

หรือเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั 
14. บริษทั ทีทีแอล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ป่ันเสน้ดา้ยและทอผา้ซ่ึงใชว้ตัถุดิบจากเสน้ใยสงัเคราะห์ - 

ผูผ้ลิต 
15. บริษทั ทุนไพบูลย ์จ ากดั ประกอบกิจการโฮลด้ิง 
16. บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) การประกนัวนิาศภยั 
17. บริษทั บางกอก คริสตลั จ ากดั อิฐแกว้ กระเบ้ือง-ผูผ้ลิต,คา้ส่ง 
18. บริษทั พารากอน คาร์ เรนทลั จ ากดั การใหเ้ช่ายานยนตช์นิดนัง่ส่วนบุคคลรถกระบะ รถตูแ้ละ

รถขนาดเลก็ท่ีคลา้ยกนั 
19. บริษทั ไพบูลยธุ์รกิจ จ ากดั ใหเ้ช่าอาคารสถานท่ีและเฟอร์นิเจอร์ 
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รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

20. บริษทั ไพลกัษณ์ จ ากดั ประกอบธุรกิจโฮลด้ิง  
21. บริษทั สีมาธานี จ ากดั หอ้งพกั,อาหาร,เคร่ืองด่ืม,อ่ืนๆ 
22. บริษทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) ประกอบกิจการลงทุนในบริษทัอ่ืนๆ 
23. บริษทั อมตะ โฮลด้ิง จ ากดั นายหนา้ ตวัแทน ส่งออก อาหารกระป๋อง-ส่งออก 
24. บริษทั กรมดิษฐ ์คอร์ป จ ากดั การใชเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์(ท่ีดิน พ้ืนท่ี) พร้อมการ

ใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง (สาธารณูปโภค) ขายหนงัสือ 
25. บริษทั เอน็พีอาร์ ทรานส์ ทวัร์ จ ากดั ประกอบกิจการใหบ้ริการขนส่งพนกังาน 
26. Amata City Bien Hoa Joint Stock Company พฒันาอุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม 
27. บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จ ากดั ธุรกิจใหบ้ริการโครงข่ายเสน้ใยแกว้น าแสง เพ่ือยกระดบั

ระบบการส่ือสารโทรคมนาคมในนิคมอุตสาหกรรม 
28. Amata City Ha Long Joint Stock Company พฒันาอุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม 
29. Amata Asia (Myanmar) Limited โฮลด้ิง 
30. Amata Township Long Thanh Joint Stock Company พฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศเวยีดนาม 
31. Amata Long Thanh Joint Stock Company พฒันาอุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม 
32. Amata Asia Limited โฮลด้ิง 
33. บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) พฒันานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
34. Amata Townaship Long Thahh Joint Stock Company พฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศเวยีดนาม 
35. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจการเงิน 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏบัิติงานของบริษทั (Compliance) 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์  2561 ไดแ้ต่งตั้ง นางสาวอรอินทุ ์อินทร์เจริญสุข เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุม

ภายในของบริษทัฯ โดยผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายมีคุณสมบติั วฒิุการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน ดงัน้ี 
ล าดบั รายช่ือ / 

ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

วุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

1. น.ส. อรอินทุ ์
อินทร์เจริญสุข 
 
(ช่ือ - สกลุเดิม)  
อ าภาพร            
มนพรมมา 

 

32 ปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต (การบญัชี) สาขาบญัชี 
คณะบริหารธุรกิจและเทศโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

ไม่มี 0.05 2561 - ปัจจุบนั ผูต้รวจสอบ
ภายใน 

บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสาร
รับส่งบุคลากร 

   ประกาศนียบตัร ผูต้รวจสอบ
ภายในวชิาชีพ (CPIAT) ของ
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย (2561) 

  2559 - 2560 ผูช่้วยผจก. 
บญัชี 

บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสาร
รับส่งบุคลากร 

   อบรมหลกัสูตร “ประกาศนียบตัร
ผูต้รวจสอบภายในของประเทศ
ไทย” (CPIAT49) 

  2556 - 2558 หวัหนา้ฝ่าย
บญัชี 

บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสาร
รับส่งบุคลากร 

   อบรมการบริหารความเส่ียง 
COSO ERM 2017 ขั้นพ้ืนฐาน 

  2554 - 2555  พนกังานบญัชี บมจ. เอทีพี 30 ใหบ้ริการรถโดยสาร
รับส่งบุคลากร 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ56-1) 

เอกสารแนบ 3 - 2 

 

ล าดบั รายช่ือ / 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

วุฒิการศึกษา ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

      2552 - 2554 พนกังานบญัชี บมจ. เอทีพี 30 รับเหมางานเหลก็ทุก
ชนิด จ าหน่าย/ติดตั้ง 
กนัสาดหลงัคาร่ัว 

 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

เอกสารแนบ 4 - 1 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

บริษัทฯ ไม่มีรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

เอกสารแนบ 5 - 1 
 

เอกสารแนบอืน่ 

บริษัทฯ ไม่มีเอกสารอื่น 


