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1.

การนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บุคลากรคือหนึ่งฟันเฟื องหลักในการขับเคลื่อนธุ รกิ จให้กา้ วไปข้างหน้า การดูแลจัดหาสวัสดิการใน
นาพาบุคลากรไปถึงยังจุดหมายเป็ นสิ่ งสาคัญที่อาจมองข้ามได้ในธุ รกิจและอุตสาหกรรมดังนี้
International Safety Standard
Drive with care
All new Bus body / Chassis / Engineer
บริ ษทั ฯ คือเป็ นผูน้ าการให้บริ การรถโดยสารขนส่ งบุคลากรระหว่างแหล่งที่พกั อาศัยในเขตชุมชนไป
ยังโรงงานอุตสาหกรรมหรื อสถานประกอบการ ซึ่ งก่อตั้งบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ปี 2548 เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
MAI ในปี 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 110 ล้านบาท โดยปั จจุบนั บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนเป็ นจานวน 155 ล้าน
บาท อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังดาเนิ นกิจการด้วยมาตรฐานคุณภาพงานบริ การที่โดดเด่นเกี่ยวกับการขนส่ งบุคลากร
ตามการมาตรฐานการบริ หารความปลอดภัยบนท้องถนน (ISO 39001) ที่ได้การรับรอง
รถบัส ของบริ ษ ัท ฯ ประกอบจากแชสซี แ ละเครื่ อ งยนต์ (Bus body & Chassis) ใหม่ จ ากบริ ษ ัท ผู ้
ประกอบชั้นนามี การออกแบบและประกอบตัวถัง โดยค านึ ง ถึ ง ความปลอดภัย ความสะดวกสบายของ
ผูโ้ ดยสาร ระบบอานวยความสะดวก อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ครบครันและเน้นความสะอาดภายในรถ อีก
ทั้งระบบปรับอากาศยังเป็ นอุปกรณ์ ใหม่ทุกชิ้ น นอกจากความสมบูรณ์ของยานพาหนะแล้ว บริ ษทั ฯ ยังให้
ความสาคัญกับการคุ ณภาพของพนักงานขับรถ ตั้งแต่การคัดเลื อก การดูแลด้านสวัสดิการและระบบการ
จัดการเกี่ยวกับพนักงาน เช่น การฝึ กอบรม การวัดผลการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง เป็ นต้น อีกทั้งพนักงานขับ
รถต้องมีความพร้ อมอยู่เสมอก่ อนปฏิ บตั ิงาน เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิงานให้บริ การอย่างความปลอดภัย ต่อ
ผูโ้ ดยสารและบริ ษทั ฯ ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการเดินรถอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้รับความไว้วางใจจากลู กค้ามากมายทั้งในเขตพื้นที่ เศรษฐกิ จพิเศษภาคตะวันออกของ
อุตสาหกรรมในประเทศและอุตสาหกรรมต่างประเทศ ล้วนแต่ที่ให้ความใส่ ใจในการการมอบสวัสดิการที่ดี
ให้พนักงานของตน เพราะถือเป็ นทรัพยากรสาคัญต่อกิจการ
บริ ษทั ฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย เป็ นผูป้ ระกอบการในภาคการผลิตที่มีสถานตั้งโรงงานอยูใ่ นเขตนิ คม
อุตสาหกรรมหรื อนอกเขตนิ คมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดได้แก่ จังหวัด
กรุ งเทพฯ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิ งเทรา จังหวัดสระบุรีและจังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการโดยยึดหลักกับนโยบายในการให้บริ การดังนี้
หลักความปลอดภัย (Safety)
หลักความน่าเชื่อถือ (Reliability)
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-

หลักความสะดวกสบาย (Comfort) และการพัฒนาการที่ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์
ความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุดและการขับเคลื่อนธุ รกิจให้เติบโตอย่างมีศกั ยภาพต่อไป

ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการทีส่ าคัญในช่ วงทีผ่ ่านมา
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) เริ่ มก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 ในชื่อบริ ษทั อมตะทรานสปอร์ ต
30 จากัด โดยมีนายปิ ยะ เตชากูล ร่ วมกับนายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ และนายชาติชาย พานิ ชชี วะ เพื่อดาเนิ นธุ รกิ จ
ให้บริ การขนส่ งบุคลากรระหว่างแหล่งชุ มชนที่พกั อาศัยไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรื อสถานประกอบการ
โดยเฉพาะเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC (Eastern Economic Corridor the Prieme / Getway to
ASIA ) ทั้ง อุ ตสาหกรรมในประเทศและอุ ตสาหกรรมต่ า งประเทศที่ มี โ รงงานอุ ตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการตั้งอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ทาให้บริ ษทั ฯ มีการเติบโตและขยายธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องและเมื่อวันที่ 27
สิ งหาคม 2558 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีรถโดยสารให้บริ การ 5 ประเภท ได้แก่ รถบัส รถมินิบสั
และรถไมโครบัส รถตูว้ ไี อพี รถตูแ้ ละรถเก๋ ง จานวนทั้งสิ้ น 280 คัน
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นผูใ้ ห้บริ การรถโดยสารขนส่ งบุคลากรระหว่างแหล่งที่
พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรื อสถานประกอบการ โดยเฉพาะเขตนิคมอุตสาหกรรม
ในภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ซึ่ งได้รับใบอนุ ญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบการรถโดยสารขนส่ งไม่ประจา
ทางจากกรมขนส่ งทางบก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทรถให้ บริการ
จานวนทีน่ ั่ง
- รถบัส
มากกว่า 40
- รถมินิบสั / ไมโครบัส ไม่เกิน 30 / ไม่เกิน 21
- รถตู้ VIP
10
- รถตู้
13
- รถเก๋ ง
7
โดยแบ่งรู ปแบบการบริ การเป็ น 2 รู ปแบบ
การให้บริ การรถโดยสารของบริ ษทั ฯ จานวนรวมเป็ นร้อยละ 75.68 ประกอบด้วยรถบัสเป็ น
ร้อยละ 52.16 ส่ วนที่เหลือเป็ นรถมินิบสั และรถไมโครบัส รถตู ้ รถตู ้ VIP และรถเก๋ งเป็ นร้อยละ
23.52
การให้บริ การรถโดยสารของรถร่ วมบริ การเป็ นจานวนร้ อยละ 24.32 ประกอบด้วยรถตู้เป็ น
ร้อยละ 21.62 ส่ วนที่เหลือเป็ นรถบัสร้อยละ 2.70
ส่ วนที่ 1 - 2
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อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังนาเทคโนโลยีต่างๆ (Real-time GPS Tracking System) มาใช้ในการบริ หารการเดิน
รถ ทาให้สามารถควบคุมต้นทุน, เส้นทาง - เวลาการเดินรถ และคุณภาพการขับของพนักงานขับรถ เพื่อให้
การบริ หารจัดการเดินรถมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญในการ
พัฒนาคุณภาพของพนักงานโดยเฉพาะพนักงานขับรถหรื อเรี ยกว่า “นักขับ” ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกนัก
ขับ การจัดอบรมด้านความปลอดภัยในการขับขี่ การสร้างจิตสานึกในการให้บริ การ รวมถึ งการปลูกฝังการ
ใส่ ใจต่อสวัสดิภาพในชีวติ และทรัพย์สินของผูโ้ ดยสารและผูร้ ่ วมทางบนท้องถนน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัท
วิสัยทัศน์ (Vision)
เราจะเป็ นผูน้ าในการให้บริ การรับ-ส่ งบุคลากรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งมัน่ พัฒนาการ
ให้บริ การ เพื่อให้เกิ ดความพึงพอใจแก่ ผูใ้ ช้บริ การและสร้ างมาตรฐานการให้บริ การจนเป็ นที่ ยอมรั บใน
ระดับสากล
พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
รักษาฐานธุ รกิจให้เข้มแข็ง เสริ มสร้างการเติบโตและขยายฐานธุ รกิจอย่างต่อเนื่องสู่ ความยัง่ ยืน
การปรับใช้เทคโนโลยีในการให้บริ การและควบคุมการเดินรถเกี่ยวเนื่ องกับความปลอดภัยและ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การอย่างสม่าเสมอ
การพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กลยุทธ์ การในดาเนินงานของบริษัท (Strategy)
การรักษาฐานลูกค้าเดิมและควบคู่ไปกับสร้างฐานลูกค้าใหม่ ด้วยการให้บริ การที่มีคุณภาพ
การพัฒนาระบบปฏิบตั ิการและมาตรฐานการให้บริ การรับ-ส่ งบุคลากรที่มีคุณภาพ
การพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพของบุคลากรฝ่ ายปฏิบตั ิการ และผูข้ บั ขี่ให้ได้มาตรฐาน
การให้ความสาคัญและเสริ มสร้างความพึงพอใจแก่ผใู ้ ช้บริ การ
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) เริ่ มก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 ในชื่อบริ ษทั อมตะทรานสปอร์ ต
30 จากัด เริ่ มจากแนวคิ ดของ นายปิ ยะ เตชากูล สนใจดาเนิ นธุ รกิ จให้บริ การขนส่ งพนักงานระหว่างเขต
ชุ มชนที่พกั อาศัยไปยังสถานประกอบการในเขตนิ คมอุ ตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี , อมตะซิ ต้ ี
จังหวัดระยองในเขตภาคตะวันออก เนื่องจากเป็ นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตั้งอยู่
เป็ นจานวนมากเนื่องจาก นายปิ ยะฯ เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการให้บริ การโดยสารเพื่อขนส่ งบุคลากร
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จึงเล็งเห็นโอกาสทางธุ รกิจจากการเดินทางของพนักงานที่ทางานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งส่ วนใหญ่เขต
นิคมอุตสาหกรรมจะตั้งอยูห่ ่ างไกลจากแหล่งที่พกั อาศัยทาให้การเดินทางมาทางานของพนักงานไม่สะดวก
หรื อมี ขอ้ จากัดทาให้ผูป้ ระกอบการไม่สามารถคัดเลื อกบุ คลากรที่ มีความรู ้ ความสามารถมาร่ วมงานกับ
บริ ษทั ฯ ได้ เพื่อเป็ นการลดข้อจากัดทางด้านการเดินทาง ทาให้ผปู ้ ระกอบการส่ วนใหญ่ที่ต้ งั อยูห่ ่ างไกลจาก
ชุมชนจัดให้มีสวัสดิการรถโดยสารรับ-ส่ งพนักงานของบริ ษทั ฯ ภายใต้นโยบายสวัสดิการของบริ ษทั ฯ
นายปิ ยะฯ เล็งเห็นว่าผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ลว้ นแต่คานึ งถึงความปลอดภัย ความสะดวกสบายของ
พนักงานเพราะถื อเป็ นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุ ดในองค์ก ร ทาให้มีความต้องการหาผูใ้ ห้บริ ก ารรถรั บ -ส่ ง
บุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพในเรื่ อ งความปลอดภัย และการบริ ห ารจัด กระบวนการเดิ น รถอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้นายปิ ยะฯ ได้นาเสนอแผนธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ให้แก่นายวิวฒั น์ กรม
ดิ ษฐ์ และนายชาติชาย พานิ ชชี วะ เข้าร่ วมจัดตั้งบริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จการให้บริ การรับ-ส่ งบุคลากรให้กบั
สถานประกอบการต่างๆ พร้อมทั้งการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออก ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ มีลาดับการพัฒนาที่สาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
ปี
เดือน
2548 ตุลาคม

-

2549 พฤษภาคม 2550 มกราคม

-

2551 สิ งหาคม

-

รายละเอียด
บริ ษทั ฯ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตรา
ไว้หุน้ ละ 100 บาท ชาระเต็มมูลค่าแล้ว ในชื่อบริ ษทั อมตะ ทรานสปอร์ ต 30
จากัด
สานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ต. บ้านเก่า อ. พานทอง จ. ชลบุรี
บริ ษทั ฯ ได้รับใบอนุ ญาตผูป้ ระกอบการขนส่ งไม่ประจาทางระยะเวลา 5 ปี
จากกรมการขนส่ งทางบก
บริ ษทั ฯ เริ่ มให้บริ การรับ-ส่ งบุคลากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ชลบุรีและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ีระยอง ด้วยรถบัส 1 คันและรถตู้ 2 คัน
บริ ษทั ฯ เริ่ มจัดหารถบัสที่มีแชสซี และเครื่ องยนต์ใหม่จากผูผ้ ลิตโดยตรง
ได้แก่ ฮีโน่ รุ่ น RK
บริ ษทั ฯ ได้ขยายพื้นที่การให้บริ การไปยังสถานประกอบการนอกเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ีระยอง โดย
มุ่งเน้นโรงงานที่อยูใ่ นภาคตะวันออก
บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเดิม 1.00 ล้านบาทเป็ น 20.00 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 190,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท เสนอขายให้ผู้
ถือหุ น้ รายเดิม ชาระเต็มมูลค่าแล้ว

ส่ วนที่ 1 - 4

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ปี
เดือน
2552 มกราคม

-

2553 มกราคม

-

2554 มกราคม

-

ธันวาคม

-

2555 ธันวาคม

-

2556 มกราคม

-

2557 มกราคม

-

-

รายละเอียด
บริ ษทั ฯ เริ่ มจัดการหารถบัสสแกนเนียจากประเทศสวีเดน รุ่ น K310 และรุ่ น
K250
บริ ษทั ฯ ได้นาเทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการเดินรถระบบดาวเทียม GPS
มาติดตั้งในรถของบริ ษทั ฯ ทุกคัน โดยกาหนดให้เจ้าหนี้ที่ฝ่ายปฏิบตั ิการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบการตรวจสอบสถานะของรถได้ตลอด 24 ชม. เป็ นแบบ Real
Time ในการบันทึกสถานะของรถตามที่กาหนด เพื่อตรวจสอบย้อนกลับได้
(Log sheet) โดยควบคุมให้รถทุกคันพร้อมให้บริ การก่อนเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30
นาทีและควบคุมความเร็ วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชม. โดยบริ ษทั ฯ จะต้อง
นาส่ งรายงานสรุ ปข้อมูลการรับ-ส่ ง ให้กบั ลูกค้าทราบทุกวัน (Daily Report)
บริ ษทั ฯ ได้รับการต่อใบอนุ ญาตผูป้ ระกอบการขนส่ งไม่ประจาทางระยะเวลา
อีก 5 ปี จากกรมการขนส่ งทางบก
บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มดาเนิน “โครงการ 12 ยิม้ รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อเป็ น
แรงจูงใจและกระตุน้ พนักงานขับรถให้เป็ นนักขับขี่ที่มีคุณภาพ ห่วงใยความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูโ้ ดยสาร หากนักขับผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
โครงการทางบริ ษทั ฯ จะมอบโบนัสพิเศษให้
บริ ษทั ฯ ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเดิม 20.00 ล้านบาทเป็ น 40.00 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 200,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท เสนอขายให้ผู้
ถือหุ น้ รายเดิม ชาระบางส่ วนจานวน 10 ล้านบาท
ที่ประชุมวิสามัญหุ น้ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 มีมติเรี ยนทุนชาระส่ วนที่
เหลืออีกจานวน 10 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั ฯ เปิ ดสานักงานสาขามาบตาพุด อ. เมือง จ. ระยอง เพื่อให้บริ การแก่
ลูกค้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ในเขต
พื้นที่ จ. ระยอง
บริ ษทั ฯ ได้ขยายพื้นที่การให้บริ การไปยังสถานประกอบการ นอกเขตนิคม
อุตสาหกรรมโรจนะระยอง
บริ ษทั ฯ ได้นาแอพพลิเคชัน่ มาใช้ในการเดินรถ เพื่อให้นกั ขับสามารถใช้
Tablet หรื อ Smartphone ในการบันทึกข้อมูลการเดินรถและส่ งต่อข้อมูลแบ
Online มายังศูนย์การเดินรถแบบ Real Time
บริ ษทั ฯ ได้ทาการพัฒนาหลักสู ตรมาตรฐาน เพื่อการฝึ กอบรมพนักงานขับรถ
ให้เป็ นนักขับมืออาชีพ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 - 5

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ปี

เดือน

2558 กุมภาพันธ์ -

2559 มกราคม

-

รายละเอียด
หลักสู ตรความปลอดภัยขั้นพื้น ( Basic Safety)
หลักสู ตรเทคนิคการขับขี่เชิงป้ องกัน (Defensive Driving Technique)
หลักสู ตรการให้บริ การสาหรับนักขับมืออาชีพ (Service Mind)
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 12 มีมติอนุมตั ิเรื่ องสาคัญ
ดังนี้
จัดสรรกาไรไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย 0.44 ล้านบาท
จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 75 บาท รวมทั้งสิ้ น 30.00 ล้าน
บาทให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 25 ก.พ. กาหนดจ่ายเงินปั นผล
วันที่ 13 มี.ค.
บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเดิม 40.00 ล้านบาทเป็ น 70.00 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 300,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท เสนอ
ขายให้ผถู ้ ือหุ น้ รายเดิม ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
แปรสภาพบริ ษทั ฯ จากบริ ษทั จากัดเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด และแก้ไข
ชื่อเป็ นบริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้จากเดิมหุ ้นละ 100 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.25
บาท โดยภายหลังจากการเปลี่ยนมูลค่าหุ น้ ดังกล่าวแล้วมีหุน้ สามัญ
ทั้งสิ้ น 280,000,000 หุ น้
จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 160,000,000 หุ น้ เพื่อเสนอขายให้แก่
ประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO) ในราคาเสนอขาย 0.95 บาท รวมทั้งสิ้ น
152.00 ล้านบาท สาหรับการระดมเงินทุนเพื่อใช้ในกิจการของบริ ษทั ฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
บริ ษทั ฯ จดทะเบียนแปรสภาพจากบริ ษทั จากัด เป็ นบริ ษทั มหาชน
จากัด ต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม
กาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ จากงบการเงินเฉพาะ
บริ ษทั ในแต่ละปี ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ที่เหลือ
หลังหักเงินสารองต่างๆ ทุกประการ
บริ ษทั ฯ ได้รับการต่อใบอนุ ญาตผูป้ ระกอบการขนส่ งไม่ประจาทางระยะเวลา
อีก 5 ปี จากกรมการขนส่ งทางบก
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 4 มีมติอนุมตั ิเรื่ องสาคัญดังนี้
การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองและการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานปี 2558 เป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.022 บาท รวมทั้งสิ้ น
ส่ วนที่ 1 - 6

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ปี

เดือน

2560 เมษายน

-

2560 สิ งหาคม

-

2561 มกราคม
เมษายน

-

รายละเอียด
9.68 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 82.05 ของกาไรสุ ทธิ กาหนดจ่ายเงินปั น
ผลวันที่ 1 พ.ค.
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 3 มีมติอนุมตั ิเรื่ องสาคัญดังนี้
การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง 1.17 ล้านบาทและจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินปี 2559 เป็ นเงินสดและหุน้ ปันผลในอัตราหุน้ ละ
0.04473 บาท รวมทั้งสิ้ น 19.68 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 94.79 ของ
กาไรสุ ทธิ หลังหักสารองทางกฎหมาย กาหนดจ่ายเงินปั นผลวันที่ 2
พ.ค. โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ น้ สามัญ อัตรา 8 หุ น้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปันผลใน
อัตราหุน้ ละ 0.03125 บาทต่อหุ น้ (เศษของหุ น้ ปั นผลให้ปัดทิ้ง)
2. จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.01348 บาท
การออกเครื่ องทางการเงิน โดยออกใบสาคัญสิ ทธิจานวน 123,750,000
หน่วย ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ เดิม 4 หุ น้ เดิมต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย
ระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี (ตั้งแต่วนั ที่ 24 พ.ค. 60 ถึงวันที่ 23 พ.ค. 62)
ราคาใช้สิทธิ 0.85 บาทต่อหุ ้น รวมทั้งสิ้ น 105.19 ล้านบาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผลและการใช้
สิ ทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 ดังนี้
1. รองรับการจ่ายหุ น้ ปั นผลจานวน 55.00 ล้านหุน้
2. รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 จานวน 123.75 ล้าน
หุน้
บริ ษทั ฯ ได้รับมาตรฐานการรับรองการบริ หารความปลอดภัยทางถนน (BSI
ISO39001 : 2012 Road traffic safety management system) โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 ส.ค. 60 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 63
บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มนารถมินิบสั ขนาดไม่เกิน 30 ที่นงั่ มาให้บริ การรับ-ส่ ง พนักงาน
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เม.ย. มีมติอนุมตั ิเรื่ องสาคัญ
ดังนี้
การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง 1.40 ล้านบาทและจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานปี 2560 เป็ นเงินสดและหุน้ ปันผลในอัตราหุน้
ละ 0.03 บาท รวมทั้งสิ้ น 15.64 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 62.96 ของ
กาไรสุ ทธิ หลังหักสารองทางกฎหมาย กาหนดจ่ายเงินปั นผลวันที่ 30
เม.ย.
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ปี
เดือน
รายละเอียด
2562 กุมภาพันธ์ - ที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2562 มีมติอนุมตั ิเรื่ องสาคัญ
ดังนี้
จัดสรรกาไรเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย 2.10 ล้านบาท และ
ประกาศจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.04 บาท สาหรับหุน้
สามัญ 548,226,281 หุน้ คิดเป็ นจานวนเงิน 21.93 ล้านบาทหรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 56.51 ของกาไรสุ ทธิ ปี 2561 และวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่
สิ ทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 เม.ย. 2562 จ่ายเงินปั น
ผลวันที่ 30 เม.ย. 2562
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการให้ บริการ
บริ ษทั ฯ ได้รับใบอนุ ญาตประกอบการรถโดยสารขนส่ งไม่ประจาทางโดยกรมขนส่ งทางบก ปั จจุบนั
บริ ษทั ฯ แบ่งรู ปแบบรถที่ให้บริ การรับส่ งเป็ น 2 รู ปแบบ ได้แก่
1. รถโดยสารของบริษัท :
รถโดยสารของบริ ษทั ฯ ทุ กคันได้ข้ ึ นทะเบี ยนเป็ นรถที่ ได้รับอนุ ญาตรับ-ส่ งบุ คคลากรถู กต้องตาม
กฎหมาย (ป้ ายทะเบียนสี เหลืองตัวหนังสื อดา) ซึ่ งบริ ษทั ร่ วมกับผูผ้ ลิตและจาหน่ายรถชั้นนา อาทิ ฮีโน่
สแกนเนี ย และเมอร์ เ ซเดส-เบนซ์ เพื่ อ ออกแบบโครงสร้ า งรถโดยสารให้มี ค วามปลอดภัย และ
สะดวกสบายต่อผูโ้ ดยสาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รถโดยสารของบริ ษทั ฯ มีจานวนทั้งสิ้ น 280 คัน
แบ่งเป็ นรถบัสโดยสารจานวน 193 คัน รถมินิบสั โดยสารจานวน 28 คัน รถตูว้ ไี อพีจานวน 7 คัน รถตู้
โดยสารจานวน 51 คัน และรถเก๋ งจานวน 1 คัน
2. รถโดยสารร่ วมบริการ :
บริ ษทั ฯ มีรถร่ วมบริ การที่อยูภ่ ายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ฯ คัดเลือกจากผูใ้ ห้บริ การ
รถร่ วมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานตามที่ บริ ษทั กาหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรถร่ วมบริ การที่
ให้บริ การรวมทั้งสิ้ น 90 คัน แบ่งเป็ นรถตูร้ ่ วมบริ การ 80 คัน และรถบัสร่ วมบริ การ 10 คัน (ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง ปริ มาณรถร่ วมบริ การอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั ความต้องการใช้งาน) โดยบริ ษทั
ฯได้กาหนดนโยบายการสาหรับรถร่ วมบริ การจะต้องเป็ นบุ คคลหรื อนิ ติบุคคลที่ได้รับอนุ ญาตจาก
กรมการขนส่ ง ทางบก ซึ่ ง เป็ นผูไ้ ด้รับ อนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบการรถโดยสารขนส่ ง ไม่ ป ระจาทาง
เท่านั้น
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษทั ฯ ได้นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริ หารการเดิ นรถเพื่อช่ วยให้บริ ษทั ฯ สามารถควบคุม
ต้น ทุ น และคุ ณ ภาพการขับ ขี่ ข องนัก ขับ เส้ น ทางการเดิ น รถและเวลาในการเดิ น รถ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภาพการบริ หารจัด การการเดิ น รถ นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ ผ่า นมา บริ ษ ทั ฯ ยัง ให้
ความส าคัญ ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพของนัก ขับ ต้อ งผ่า นหลัก สู ต รการอบรมทั้ง ภายในบริ ษ ัท และ
ภายนอกบริ ษทั อีกทั้งการส่ งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสู ตรต่างๆ ของหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างจิตสานึกในการขับรถ ความปลอดภัยในชี วิต ทรัพย์สินของผูโ้ ดยสารและผูร้ ่ วมเดินทางบน
ถนน ตลอดจนสร้ างจิ ตสานึ กในการให้บริ การเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การอย่างต่อเนื่ อง
เสมอมา ทั้งนี้ในปี 2559 ถึงปี 2561 บริ ษทั ฯ มีโครงสร้างรายได้รวม แยกตามประเภทรายได้ ดังนี้

ส่ วนที่ 1 - 9

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ตารางแสดงโครงสร้ างรายได้ จากการให้ บริการ
รถโดยสาร
รายได้ จากการให้ บริการ
1. รถโดยสารของบริษัทฯ
1.1 รถบัส
1.2 รถมินิบสั
1.3 รถตู้
1.4 รถตู้ วีไอพี
1.5 รถเก๋ ง
2. รถโดยสารร่ วมบริการ
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ อนื่

2559
จานวน
%
231.42
214.40
1.60
14.06
1.36
69.36
300.78
1.80

76.94
71.28
0.53
4.67
0.46
23.06
100.00

2560
จานวน
%
277.66
249.51
4.52
21.62
1.94
0.07
69.84
347.50
1.14

79.90
71.80
1.30
6.22
0.56
0.02
20.10
100.00

(หน่วย : ล้านบาท)
2561
จานวน
%
352.41
289.83
27.00
31.52
3.91
0.15
69.47
421.88
1.98

83.53
68.70
6.40
7.47
0.93
0.03
16.47
100.00

หมายเหตุ : รายได้อื่นของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยรายได้ให้บริ การด้านการบริ หารเพิ่มเติมแก่รถร่ วมบริ การ ดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร ตัดจาหน่ายกาไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะ กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน และเงินรับคืน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพของบุคลากร

ตารางแสดงจานวนรถโดยสารทีใ่ ห้ บริการ แยกตามรถทีใ่ ห้ บริการระหว่างปี 2559 ถึงปี 2561
รถโดยสาร
1. รถโดยสารของบริษัทฯ
1.1 รถบัส
1.2 รถมินิบสั
1.3 รถตู้
1.4 รถตู้ วีไอพี
1.5 รถเก๋ ง
2. รถโดยสารร่ วมบริการ
2.1 รถบัส
2.2 รถตู้
รวมรถโดยสาร

2559
คัน
176
147
5
22
2
90
10
80
266

2560
%
66.16
55.26
1.88
8.27
0.75
33.84
3.76
30.08
100.00

คัน
238
186
11
33
7
1
90
10
80
328

%
72.56
56.71
3.35
10.06
2.13
0.31
27.44
3.05
24.39
100.00

(หน่วย : คัน)
2561
คัน
%
280
75.68
193
52.16
28
7.57
51
13.78
7
1.89
1
0.28
90
24.32
10
2.70
80
21.62
370 100.00
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จานวนรถโดยสารให้ บริการในปี 2559 ถึงปี 2561

รายได้ จากการให้ บริ การจากลูกค้ าปี 2560 และปี 2561

สั ดส่ วนรายได้ จากการให้ บริ การ แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้ าในปี 2560 และ ปี 2561
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ประเภทรถโดยสาร

นาเสนอรู ปแบบรถและเส้ นทางเดินรถให้
ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า

จานวนรถโดยสาร/จานวนผู้โดยสาร
ลูกค้ าลงนามในสัญญาว่ าจ้ าง
บริการรับส่ งบุคลากร

เส้ นทางและตารางเวลาการเดินรถ
ค่ าใช้ จ่าย
กรณี ใช้ รถของบริษัท
รถโดยสารขนาดใหญ่ (รถบัส) / รถโดยสาร
- ทีน่ ั่งไม่ เกิน 30 ทีน่ ั่ง (รถมินบิ ัส)

กรณี ใช้ รถร่ วม
รถตู้ / รถตู้วไี อพี

รถโดยสารขนาดใหญ่ /
รถโดยสารขนาดเล็ก

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

คัดสรรบุคลากรเพือ่ เป็ นนักขับประจารถ

คัดเลือกผู้ให้ บริการจาก
ภายนอก (รถร่ วม)

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักขับก่อนการให้ บริการ
พร้ อมให้ บริการรับส่ งบุคลากร

บริษัทบริหารและจัดการการรับส่ งบุคลากร
ตามเส้ นทางทีต่ กลงไว้กบั ลูกค้ า

บริษัทจัดทารายงานการเดินทาง
ประจาวันเพือ่ รายงานแก่ ลูกค้ า

บริษัทเรียกเก็บค่ าบริการกับ
ลูกค้ าตามสัญญา
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ขั้นตอนการจัดหาและให้ บริการลูกค้ า
1. บริ ษทั ฯ จะร่ วมประชุ มกับลูกค้าเพื่อหารื อและนาเสนอรู ปแบบการเดินรถรับส่ งบุคลากร โดยบริ ษทั ฯ
จะใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า เช่น จานวนคน เส้นทาง ตารางเวลาการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เพื่อ
ประกอบการออกแบบลักษณะรถ จานวนรถ เส้ นทางการเดิ นรถ ตารางเวลารั บส่ ง จุ ดรั บส่ งและ
ค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าพิจารณา
2. เมื่อลูกค้าพิจารณาตกลงว่าจ้างตามที่บริ ษทั ฯ ได้เสนอ จากนั้นบริ ษทั ฯ จะจัดทาสัญญาบริ การขนส่ ง
พนักงาน (Employee transportation Service Agreement)
3. บริ ษทั ฯ จะดาเนินการจัดหารถโดยสารและนักขับ เพื่อเตรี ยมสาหรับการเดินรถตามสัญญาบริ การมี
รายละเอียดดังนี้
3.1 กรณี ที่ดาเนิ นการด้วยรถของบริ ษทั ฯ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นรถบัสโดยสารใหม่ บริ ษทั ฯ จะสั่ง
ประกอบรถบัส โดยการสัง่ ซื้ อโครงรถและเครื่ องยนต์ (Chassis) และสัง่ ทาตัวถัง (Body) พร้อม
ตกแต่งจากผูป้ ระกอบการชั้นนาที่ ได้มาตรฐาน และบริ ษทั ต้องสรรหานักขับและจัด อบรม
คัดเลือกเพื่อเป็ นนักขับประจารถ
3.2 กรณี ที่ดาเนิ นการด้วยรถร่ วมบริ การส่ วนใหญ่เป็ นรถตูโ้ ดยสาร โดยบริ ษทั ฯ จะทาสัญญาตกลง
กับรถร่ วมบริ การเพื่อให้มาดาเนิ นการรับ-ส่ งบุคลากรตามที่บริ ษทั ได้ทาสัญญาบริ การกับลูกค้า
ซึ่ งรถร่ วมบริ การมี หน้าที่ จดั หารถและนักขับ เพื่อให้บริ การแก่ ลูกค้าของบริ ษทั ในนามของ
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
4. บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการจัดตารางการเดิ นรถตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาและเริ่ มบริ การรับ-ส่ งบุคลากร
ตามตารางที่กาหนด โดยสามารถอธิ บายการดาเนินการรับส่ งบุคลากรได้ดงั นี้
ภาพแสดงขั้นตอนการให้ บริ การรับส่ งบุคลากร
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4.1 นักขับจะนารถมายังจุดจอดรถ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการตรวจสอบสภาพรถ ความสะอาด
และความเรี ยบร้อยภายในรถโดยสารก่อนปฏิบตั ิหน้าที่ 30 นาที
4.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะดาเนิ นการสุ่ มวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติด รวมไปถึงสภาพ
ความพร้อมทั้งร่ างกายและจิตใจของนักขับประจาวันเพื่อบันทึกและรายงานให้แก่ลูกค้า ดังนั้น
นักขับต้องมีความพร้ อมในการขับขี่เสมอในช่ วงเวลาปฏิบตั ิการและต้องมีระดับแอลกอฮอล์
เท่ากับ 0 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ หากตรวจพบระดับแอลกอฮอล์มากกว่าระดับดังกล่าวหรื อน้อย
กว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะทาการประเมินความพร้อมในการขับ
ของนัก ขับ เป็ นล าดับ แรก หากนัก ขับ อยู่ใ นเกณฑ์ค วามพร้ อมที่ เพี ย งพอต่ อการปฏิ บ ตั ิ ง าน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิ บตั ิการจะประจารถไปกับนักขับเพื่อควบคุ มและดูแลการขับ *แต่ในกรณี ที่
ตรวจพบว่านักขับมีระดับแอลกอฮอล์เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ซ่ ึ งเข้าข่ายเป็ นผูเ้ มาสุ รา
4.3 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ.2537) และเป็ นผูท้ ี่ถูกห้ามขับขี่รถตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (พ.ศ.2522) ทางเจ้า หน้า ที่ ฝ่ ายปฏิ บ ัติ ก ารจะด าเนิ น การหานัก ขับ มาทดแทนหรื อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะเป็ นผูด้ าเนินการขับแทน (ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการของบริ ษทั ฯ ที่
ดาเนินการขับแทนต้องมีใบขับขี่รถโดยสารไม่ประจาทาง)
4.4 นักขับจะประจาที่ตามจุดรับ-ส่ งต่างๆ ในเวลาและเส้นทางที่ได้ตกลงไว้กบั ลูกค้า
4.5 นักขับจะทาการบันทึกเวลาที่ถึงและออกจากจุดรับ-ส่ งและบันทึกจานวนพนักงานที่ข้ ึนรถ เพื่อ
เป็ นข้อมูลรายงานให้แก่ลูกค้า
4.6 เมื่อนักขับดาเนิ นการรับ -ส่ งบุคลากรยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ว
นักขับจะนารถไปยังจุดจอดรถที่กาหนดเพื่อเตรี ยมตัวรับ-ส่ งบุคลากรในรอบถัดไป
4.7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะดาเนินการรวบรวมข้อมูลของนักขับมาจัดทาเป็ นรายงานประจาวัน
เพื่อส่ งให้แก่ลูกค้าและส่ งให้ทางบัญชีดาเนินการวางบิลใบแจ้งหนี้เมื่อให้บริ การครบรอบเดือน
4.8 บริ ษ ทั ฯ จะดาเนิ นการบริ หารจัดการให้ลู กค้า โดยการพิ จารณาจากข้อมู ล ที่ บนั ทึ กไว้ เช่ น
เส้นทาง เวลาและการเดินรถว่าบางจุดรับ-ส่ งมีจานวนพนักงานเหมาะสมหรื อไม่ จากนั้นบริ ษทั
ฯ จะเสนอการปรับจุดรับ-ส่ ง พนักงานให้ทางลูกค้าพิจารณาเพื่อใช้ในการควบคุมค่าใช้จ่าย
4.9 บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบติดตามรถโดยสารของบริ ษทั ฯ ด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS Tracking)
ซึ่ งจะท างานร่ ว มกับ Software ที่ เ รี ย กว่า GPS Tracking System โดยตัว Software นั้น จะท า
หน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากตัว GPS Tracking เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการสามารถ
เข้า ไปตรวจสอบต าแหน่ ง ปั จ จุ บ นั ของตัว GPS Tracking และยังสามารถตรวจสอบข้อ มู ล
ย้อนหลังได้ตลอดเวลา ตามความสามารถของ GPS Tracking System เช่น ความเร็ วรถ สถานะ
ของรถ ระดับน้ ามัน เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ยังกาหนดให้รถร่ วมบริ การทาการติดตั้งระบบจี
พีเอสเพื่อใช้ในการควบคุมการปฏิบตั ิงานของรถอีกด้วย
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ภาพตัวอย่างการใช้ โปรแกรมติดตามรถด้ วยสั ญญาณดาวเทียม

ที่มา : ข้อมูลจากบริ ษทั ฯ

4.10 บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบเพิ่มความสะดวกสบายกับผูใ้ ห้รับบริ การ โดยผ่านแอพพลิ เคชั่น ชื่ อ
ATP30-Beam ผ่า นอุ ป กรณ์ ส มาร์ ท โฟน เพื่ อให้พ นัก งานที่ ใ ช้บ ริ การทราบตาแหน่ ง ของรถ
โดยสารของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการเวลาที่จะรอคอยรถตามจุดจอดได้ใกล้เคียงที่สุด
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
รู ปภาพ แสดงการติดตามการใช้ นา้ มันและสถานะของรถแต่ ละคัน

ที่มา : ข้อมูลจากบริ ษทั ฯ

บริ ษทั ฯ มีระบบเซ็นเซอร์ ตรวจวัดปริ มาณน้ ามันในถังของรถบัสแต่ละคันที่แสดงผลในรู ปของกราฟ
ปริ มาณน้ ามัน ซึ่ งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการสามารถเข้าตรวจสอบได้จากระบบ Great Corner ระบบดังกล่าว
ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถติดตามการเคลื่อนไหวที่มีความผิดปกติของปริ มาณน้ ามันในถังของรถบัสแต่ละคัน
ได้ เช่น ในกรณี ที่รถบัสกาลังจอดอยู่ แต่ปริ มาณน้ ามันในถังมีการลดลง อาจเป็ นไปได้วา่ นักขับประจารถมี
การทุจริ ตจากการขนถ่ายน้ ามันออกจากรถเพื่อไปจาหน่ายต่อให้กบั ผูอ้ ื่น เป็ นต้น
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ
ก. ผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)
ตาราง สรุ ปอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
อัตราการเติบโตเศรษฐกิจ (%)
GDP (ณ ราคาคงที่)
การลงทุนรวม
ภาคเอกชน
ภาครัฐ
การบริ โภคภาคเอกชน
การใช้จ่ายภาครัฐบาล
มูลค่าการส่ งออกสิ นค้า

ปี 2559
3.3
2.8
0.5
9.5
3.0
2.2
0.1

ปี 2560
4.0
1.8
2.9
-1.2
3.0
0.1
9.8

ปี 2561
4.1
3.8
3.9
3.3
4.6
1.8
7.7

คาดการณ์ปี 2562
3.5-4.5
5.1
4.7
6.2
4.2
2.2
4.1
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
อัตราการเติบโตเศรษฐกิจ (%)
ปริ มาณ
มูลค่าการนาเข้าสิ นค้า
ปริ มาณ

ปี 2559
0.5
-5.1
-2.5

ปี 2560
6.0
13.2
7.2

ปี 2561
4.2
14.3
8.2

คาดการณ์ปี 2562
3.1
6.1
4.6

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( กุมภาพันธ์ 2562)

เศรษฐกิ จไทยในปี 2561 เศรษฐกิ จไทยขยายตัวร้ อยละ 4.1 เร่ งขึ้ นจากการขยายตัวร้ อยละ 4.0 ในปี
2560 และเป็ นการขยายตัวสู งสุ ดในรอบ 6 ปี โดยมูลค่าการส่ งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 การบริ โภคภาคเอกชน
และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.6 และร้อยละ 3.8 ตามลาดับ อัตราเงิ นเฟ้ อทัว่ ไปเฉลี่ ยอยู่ที่ร้อยละ 1.1
และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 7.4 GDP
แนวโน้ม เศรษฐกิ จ ไทยปี 2562 คาดว่า จะขยายตัว ร้ อ ยละ 3.5 - 4.5 โดยมี แ รงสนับ สนุ น ที่ ส าคัญ
ประกอบด้วย (1) การใช้จ่ายภาคครัวเรื อนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีและสนับสนุ นการขยายตัวทาง
เศรษฐกิ จได้อย่างต่อเนื่ อง (2) การปรับตัวดี ข้ ึนของการลงทุ นภาคเอกชนตามการเพิ่มขึ้ นของอัตราการใช้
กาลังการผลิ ต และการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการขอรับการส่ งเสริ มการลงทุน (3) การเร่ งตัวขึ้นของการลงทุ น
ภาครัฐ ตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญๆ (4) การเพิ่มขึ้นของแรงขับเคลื่อน
จากภาคการท่ องเที่ ยว ตามการปรั บ ตัวเข้าสู่ ภาวะปกติ ข องจานวนและรายได้จากการท่ องเที่ ย ว (5) การ
เปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่ งจะช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่ งออกสิ นค้าจะขยายตัวร้อยละ 4.1 การบริ โภคภาคเอกชน และการ
ลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.2 และร้อยละ 5.1 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปเฉลี่ยอยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.5 - 1.5
และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.2 ของ GDP (รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ปี 2561)
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ข. ภาวะเงินเฟ้อ
ตาราง สรุ ปอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย
อัตราเงินเฟ้อ

ปี 2560

ปี 2561

คาดการณ์ปี 2562

อัตราเงินเฟ้ อพื้นฐาน

0.6

0.7

0.9

อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไป

0.7

1.1

1.0

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธันวาคม 2561

อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปของปี 2561 อยูท่ ี่เฉลี่ยร้อยละ 1.1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.7 ในปี 2560 อัตราเงินเฟ้ อ
พื้นฐานเฉลี่ยร้อยละ 0.7 เพิม่ ขึ้นจากร้อยละ 0.6 ในปี 2560
อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยจากราคาน้ ามันดิบที่ลดลง แม้จะถูกชดเชยด้วยผลจากค่า
ไฟฟ้ าผันแปร (Ft) ที่จะปรับเพิ่มขึ้น อัตราเงิ นเฟ้ อพื้นฐานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยจากการปรั บเพิ่ม
อัต ราค่ า โดยสารรถประจ าทางและแรงกดดัน เงิ น เฟ้ อด้า นอุ ป สงค์ที่ มี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่า งช้า ๆ คณะ
กรรมการฯ จึ งประมาณการอัตราเงิ นเฟ้ อทัว่ ไปปี 2561 และ 2562 ที่ร้อยละ 1.1 และ 1.0 ตามลาดับ และ
ประมาณการอัตราเงิ นเฟ้ อพื้นฐานปี 2561 และ 2562 ที่ร้อยละ 0.7 และ 0.9 ตามลาดับ (รายงานนโยบาย
การเงิน ฉบับเดือนธันวาคม 2561 : ธนาคารแห่งประเทศไทย)
ค.

อัตราดอกเบีย้
Interest Rate

อัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ (Lending Rate) เช่ น MLR (Minimum Lending Rate) เป็ นอัตราเงิ นกูท้ ี่ ธนาคาร
พาณิ ช ย์เรี ย กเก็ บ จากลู กค้า รายใหญ่ ที่ ความเสี่ ย งต่ า MOR (Minimum Overdraft Rate) เป็ นอัตราดอกเบี้ ย
ประเภทเบิกเกินบัญชี (Overdraft) ที่ธนาคารเรี ยกเก็บลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี และ MRR (Minimum Ratail Rate)
เป็ นอัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่เก็บลูกค้ารายย่อย ซึ่ งจะมีอตั ราที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ความเสี่ ยงของลูกค้าแต่ละราย
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
นอกจากนี้ ประสิ ทธิ ภาพของกลไกการส่ งผ่านนโยบายการเงิ นยังต้องขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ ปัจจุบนั
ด้วย เช่น การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอาจไม่ได้ทาให้อตั ราดอกเบี้ยในตลาดลดลงมากกว่าอย่างที่หวัง
ไว้ เมื่ ออัตราดอกเบี้ ยนโยบายลดลง อัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ลูกค้า รายใหญ่ช้ ันดี ก็ลดลงตามไปด้วย แต่อตั รา
ดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้ารายย่อยกลับลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อีกทั้งเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงไม่สามาร
กระตุ ้น การบริ โ ภคและการลงทุ นได้ห ากความเชื่ อ มั่น ของผูผ้ ลิ ต และผูบ้ ริ โ ภคอยู่ใ นระดับ ต่ า เป็ นต้น
(ธนาคารแห่งประเทศไทย)
ง.

ราคาพลังงาน
ราคานา้ มันดิบในตลาด WTI

ที่มา : https://th.investing.com

ราคานา้ มันดีเซลในประเทศไทย

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

ราคาน้ ามันดิบดูไบในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ลดลงจากไตรมาสก่อน ตามความกังวลด้านอุปทานที่ผ่อน
คลายลง หลังสหรั ฐฯ ยกเว้นมาตรการคว่าบาตรการส่ งออกน้ ามันของอิ หร่ านบางส่ วนเป็ นเวลา 6 เดื อน
ให้แก่ผนู ้ าเข้าน้ ามันจากอิหร่ าน 8 ประเทศสาคัญ อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย ประกอบกับกระทรวง
พลังงานสหรัฐฯ คาดว่าปริ มาณการผลิตน้ ามันดิบของผูผ้ ลิต shale oil ที่ทยอยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความกังวล
ต่อเศรษฐกิ จโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวมากขึ้นเป็ นปั จจัยกดดันด้านราคาเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี กลุ่มประเทศ
ผูผ้ ลิตน้ ามัน (OPEC) และประเทศที่เกี่ยวข้องบรรลุขอ้ ตกลงร่ วมกันในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2561 เพื่อปรับ

ส่ วนที่ 1 - 19

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ลดก าลัง การผลิ ตน้ า มันดิ บ รวม 1.2 ล้า นบาร์ เรลต่ อวันเป็ นเวลา 6 เดื อน โดยจะเริ่ ม ลดการผลิ ตในเดื อน
มกราคม 2562 ซึ่ งจะช่วยพยุงราคาน้ ามันได้บางส่ วน
โดยในปี 2561 ปรับลดประมาณการราคาน้ ามันจาก 70.3 เป็ น 69.8 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล และใน
ปี 2562 ปรับลดจาก 69.8 เป็ น 66.0 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล ทั้งนี้ มีโอกาสที่ราคาน้ ามันจะต่ากว่ากรณี ฐาน
มากขึ้น จากมาตรการกี ดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ซึ่ งอาจส่ งผลต่อปริ มาณการค้าโลกและการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกมากกว่าคาดปริ มาณการผลิต shale oil ในสหรัฐฯ ที่อาจเพิ่มเร็ วกว่าที่ประเมินไว้ รวมทั้งกลุ่ม
OPEC และประเทศที่เกี่ยวข้องอาจลดกาลังการผลิตน้ ามันลงน้อยกว่าที่ตกลงไว้ สาหรับโอกาสที่ราคาน้ ามัน
จะสู งกว่ากรณี ฐานมาจากความเสี่ ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ อาทิ ในลิเบียและอิรัก ที่อาจส่ งผลให้อุปทานน้ ามัน
ลดลง (รายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม 2561)
ภาวะอุตสาหกรรม
ก. นิคมอุตสาหกรรมภายในประเทศ
จานวนนิคมอุตสาหกรรมทั้งประเทศ ข้ อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561
กลาง ตะวันตก ตะวันออก เหนือ ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวนนิคม
อุตสาหกรรม

17

3

30

2

2

2

รวมทั้งประเทศ
55

ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562

จานวนนิ ค มอุ ตสาหกรรมในประเทศไทย ณ เดื อนธันวาคม 2561 มี จานวนทั้ง สิ้ น 55 นิ คม โดย
ส่ วนมากนิคมอุตสาหกรรมกว่าครึ่ งของประเทศตั้งอยูใ่ นพื้นที่ภาคตะวันออก เนื่องจากมีความสะดวกในการ
ขนส่ ง ใกล้กบั กรุ งเทพมหานคร และยังเป็ นเขตที่ปลอดภัยจากการเกิดอุทกภัย ทั้งนี้ ข้อมูลสถานภาพทางการ
ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ณ เดือนธันวาคม 2561 ระบุ
ว่ามีจานวนผูใ้ ช้ที่ดินหรื อจานวนผูป้ ระกอบการในนิ คมเท่ากับ 4,833 ราย จานวนคนงานทั้งสิ้ น 584,337 คน
โดยมีพ้นื ที่นิคมตามแผนแม่บทเท่ากับ 164,493 ไร่ ยังคงเหลือพื้นที่สาหรับขายหรื อให้เช่า 18,627 ไร่
จากที่ ป ระชุ ม ของส านัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น (Board Of Investment: BOI) ได้
เห็ นชอบและอนุ ม ตั ิ แผน “ยุท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ นในระยะ 7 ปี ” (พ.ศ. 2558 - 2564) โดยให้
ความสาคัญกับประเภทกิ จการที่เป็ นประโยชน์และมีคุณค่าต่อภาคอุ ตสาหกรรมและต่อประเทศเป็ นหลัก
และส่ งเสริ มการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่ งจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากสิ ทธิ พ้นื ฐานตามประเภท
อุตสาหกรรม นโยบายการส่ งเสริ มการลงทุนของ BOI ดังกล่าว จะช่วยผลักดันให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นและ
เกิ ดการขยายตัวของโรงงานอุ ตสาหกรรม ซึ่ งสอดคล้องกับการขยายตัวของนิ ค มอุ ตสาหกรรมที่ จะเปิ ด
ดาเนินการในอนาคต
ส่ วนที่ 1 - 20

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
การขยายตัวของโรงงานและนิ คมอุตสาหกรรมในอนาคต ย่อมก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของการจ้างงาน
ในพื้นที่ ทาให้มีความต้องการใช้บริ การขนส่ งผูโ้ ดยสารจากที่พกั อาศัยเข้าสู่ พ้ืนที่นิคมเพิ่มขึ้น ดังนั้น จะเกิด
การเคลื่อนย้ายทรัพยากรมนุษย์เพื่อ ใช้ในการดาเนิ นกิ จการ จึงทาให้ธุรกิจที่ให้บริ การขนส่ งผูโ้ ดยสารแบบ
ไม่ประจาทางเพื่อรับส่ งบุคลากรของบริ ษทั หรื อโรงงาน จึงยังมีโอกาสเติบโตตามการขยายตัวของนิ คมใน
อนาคต
ข.

จานวนผู้ประกอบการขนส่ ง
จานวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ ง (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้ อ1
จานวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ ง (ฉบับ) ข้ อ2 จานวนผู้ประกอบการขนส่ ง (ราย) ข้ อ3 อัตราการ
เปลีย่ นแปลงจานวนใบอนุญาตประกอบขนส่ ง (ร้ อยละ)
ลักษณะรถ
รถโดยสารประจาทาง
รถโดยสารไม่ประจาทาง
รถโดยสารส่ วนบุคคล
รวมรถโดยสารทั้งหมด

31 ธันวาคม 2560
ข้ อ1
ข้ อ2
3,033
1,515
37,195
37,195
7,034
7,034
47,262
45,744

31 ธันวาคม 2561
ข้ อ1
ข้ อ2
2,999
1,527
42,006
42,006
7,314
7,314
52,319
50,847

ข้ อ3
-1.12
12.93
3.98
10.70

ที่มา: สถิติจานวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งและจานวนผูป้ ระกอบการขนส่ง กรมการขนส่ง, 2561

จานวนใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ ง รถโดยสารทัว่ ประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน
ทั้งสิ้ น 52,319 ฉบับ โดยมี จานวนผูป้ ระกอบการทั้ง สิ้ น 50,847 ราย เมื่ อพิจารณาตามประเภทการขนส่ ง
พบว่าส่ วนใหญ่ เป็ นใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ ง ด้วยรถโดยสารไม่ป ระจาทางมากที่ สุ ดร้ อยละ 80.29
รองลงมาคื อ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ด้ว ยรถโดยสารส่ ว นบุ ค คลร้ อ ยละ 13.98 และใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่ งด้วยรถโดยสารประจาทาง ร้อยละ 5.73 ตามลาดับ
ปี 2561 การขนส่ งด้วยรถโดยสาร มี การเติ บโตของจานวนใบอนุ ญาตฯ จากปี 2560 ร้ อยละ 10.70
โดยเฉพาะธุ รกิจการขนส่ งด้วยรถโดยสารไม่ประจาทางที่เติบโตถึงร้อยละ 12.93 แสดงให้เห็นถึงการแข่งขัน
ที่มากขึ้นในธุ รกิจนี้ และการเติบโตของความต้องการใช้รถโดยสารไม่ประจาทาง เนื่ องจากเป็ นการขนส่ งที่
ลูกค้าสามารถกาหนดเส้นทางได้เองตามความต้องการ

ส่ วนที่ 1 - 21

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
จานวนใบอนุญาตผู้ประจารถสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคมคม 2561 ตามกฎหมายว่าด้ วยการขนส่ งทางบก

จานวนรถจดทะเบียนและผู้ได้ รับใบอนุญาตประจารถ ตามกฎหมายว่ าด้ วยการขนส่ งทางบก
(หน่วย : ฉบับ)
ประเภทใบอนุญาตเป็ นผู้ขับรถ

2560

2561

ภาคตะวันออก

ภาคอืน่ ๆ

ภาคตะวันออก

ภาคอืน่ ๆ

ผูข้ บั รถชนิดที่ 1

1,504

14,050

1,366

13,330

ผูข้ บั รถชนิดที่ 2

131,334

1,206,329

88,257

733,950

ผูข้ บั รถชนิดที่ 3

39,083

297,839

32,492

216,461

ผูข้ บั รถชนิดที่ 4

25,930

98,647

26,126

98,001

รวมทุกประเภท

197,851

1,616,865

148,241

1,061,742

ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก, ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวนผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตเป็ นผูข้ บั รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก
มีจานวนทั้งสิ้ น 1,209,983 ฉบับโดยเพิม่ ขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีจานวน 1,814,716 ฉบับ ลดลงร้อยละ 33.32 โดย
เป็ นจานวนผูท้ ี่ได้รับใบอนุ ญาตขับรถในพื้นที่ภาคตะวันออกจานวน 148,241 ราย คิดเป็ นร้อยละ 12.25 ของ
จานวนทั้งหมด โดยนิ ยามของกรมขนส่ งทางบกนั้น ผูข้ บั รถจะต้องได้รับใบอนุ ญาตเป็ นผูข้ บั รถชนิ ดที่ 2, 3
หรื อ 4 จึงจะสามารถขับรถบัสขนส่ งซึ่ งบรรทุกผูโ้ ดยสารเกินกว่า 20 คนได้

ส่ วนที่ 1 - 22

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
จานวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามกฎหมายว่าด้ วยการขนส่ งทางบก
(หน่วย: คัน)
ประเภทรถ
รถโดยสารประจาทาง
รถโดยสารไม่ประจาทาง
รถโดยสารส่ วนบุคคล
รวมรถโดยสาร
รถบรรทุกและรถขนาดเล็ก
รวมรถทุกประเภท

2560
ภาคตะวันออก
6,705
7,200
1,037
14,942
127,082
142,024

ภาคอืน่ ๆ
72,189
60,433
11,625
144,247
963,247
1,107,494

2561
ภาคตะวันออก ภาคอืน่ ๆ
6,498
69,337
8,342
65,771
1,060
11,967
15,900
147,075
131,799
990,911
147,699 1,1137,986

ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก, ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561

จานวนรถโดยสารจดทะเบียนสะสม ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีจานวนทั้งสิ้ น 162,975 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่จานวน 159,189 คัน คิดเป็ นร้อยละ 2.38 ในจานวนรถ
โดยสารนี้ เป็ นรถโดยสารไม่ประจาทางจานวน 74,113 คัน คิดเป็ นร้อยละ 45.48 ของรถโดยสารในปี 2561
จากสถิติดงั กล่าวพบว่าการขนส่ งประเภทรถโดยสารไม่ประจาทาง ณ 31 ธันวาคม 2561 ยังมีจานวน
รถเติบโตขึ้นจากปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 9.58 ซึ่ งเติบโตสวนทางกับการขนส่ งโดยรถโดยสารประจาทางและ
ส่ วนบุคคล โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาการเติบโตของจานวนรถโดยสารไม่ประจาทางในภาคตะวันออก ซึ่ งเป็ น
พื้นที่ต้ งั ของนิ คมอุตสาหกรรมเกิ ดการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งสอดคล้องกับการขยายตัวของ
นิ คมอุตสาหกรรมที่จะเปิ ดดาเนิ นการในอนาคต (ที่มา : การนิ คมอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.)
ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561)
เปรียบเทียบจานวนใบอนุญาตเป็ นผู้ขับรถและจานวนรถจดทะเบียนในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก

ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก, ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561

ส่ วนที่ 1 - 23

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
เมื่ อเปรี ย บเที ย บจานวนผูไ้ ด้รับ ใบอนุ ญาตเป็ นผูข้ บั รถทุก ประเภท และจานวนรถจดทะเบียนทุก
ประเภท ในพื้นที่ภาคตะวันออก พบว่าจานวนผูไ้ ด้รับใบอนุญาตฯ มีมากกว่าจานวนรถจดทะเบียนในอัตราผู ้
ได้รับใบอนุ ญาตต่อรถจดทะเบียน เท่ากับ 1.42 ในปี 2560 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็ น 1.47 ในปี 2561 โดยที่
จานวนรถจดทะเบียนมีจานวนเพิ่มขึ้นสู งกว่าจานวนผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตฯ เล็กน้อย ในสถานการณ์ ปัจจุบนั
ธุ รกิจขนส่ งในภาคตะวันออกจึงยังสามารถขยายจานวนรถได้อีกเล็กน้อย แต่อาจจะเผชิ ญกับปั ญหาการแย่ง
ชิงผูไ้ ด้รับใบอนุญาตขับขี่ เพื่อจ้างเป็ นพนักงานขับในการประกอบธุ รกิจขนส่ ง
การแข่ งขัน
เนื่ องจากธุ รกิ จรถโดยสารไม่ประจาทางไม่มีขอ้ จากัดในการเข้าทาธุ รกิจของผูป้ ระกอบการรายใหม่
เพียงแต่อาศัยแหล่งเงิ นทุนที่เพียงพอและการได้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ ง รวมถึ งผูข้ บั ขี่ตอ้ งได้รับ
ใบอนุ ญาตขับขี่ยานพาหนะตรงตามประเภทที่กฎหมายกาหนด จึงทาให้มีจานวนผูป้ ระกอบการรถขนส่ ง
โดยสารไม่ประจาทางรายใหม่เกิ ดขึ้ นจานวนมาก โดยในปี 2560 มี จานวนผูป้ ระกอบการรถโดยสารไม่
ประจาทางเท่ากับ 37,195 ราย และในปี 2561 มีจานวนผูป้ ระกอบการเพิ่มขึ้นเป็ น 42,006 ราย หรื อเพิ่มขึ้น
คิดเป็ นร้อยละ 12.93 ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเน้นการแข่งขันทางด้านราคาและการบริ การเป็ นหลัก ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หาร
ของบริ ษัท ฯ ประเมิ น ส่ ว นแบ่ ง การตลาดอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 2 กว่ า ของจ านวนประชากรในภาคการผลิ ต
อุตสาหกรรมของพื้นที่ 7 จังหวัดหลักในเขตภาคตะวันออกทั้งหมด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิ งเทรา จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดกรุ งเทพฯ และจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยจุดเด่นของ
บริ ษทั ที่ทาให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ คือการให้ความสาคัญโดยนามาตรฐานคุ ณภาพงานบริ การที่โดด
เด่ น จากการรั บ รองมาตรฐานการบริ หารความปลอดภัย บนท้องถนน (ISO 39001) ควบคู่ ไ ปกับ การให้
คาแนะนาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้บริ การรถในแต่ละเส้นทางกับทางลูกค้า
2.3 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ ทสี่ าคัญ
1. กลยุทธ์ การแข่ งขัน
1.1 กลยุทธ์ ด้านบริการ (Service)
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ได้ทาการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการบริ การอย่างต่อเนื่ อง โดย
บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ มาตรฐานการบริ ห ารความปลอดภัย ทางถนน (BS ISO39001 : 2012 Road traffic safety
management system) ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2560 ถึ ง 31 กรกฎาคม 2563 และยึดหลักความพึงพอใจของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ และยึดมัน่ กับนโยบายในการให้บริ การ 3 ประการ คือ หลักความปลอดภัย (Safety) หลัก
ความน่ าเชื่ อถื อ (Reliability) และหลักความสะดวกสบาย (Comfort) ด้วยการกาหนดมาตรฐานการบริ การ
ดังนี้
มาตรฐานรถบัส
รถบัสรุ่ นใหม่ของบริ ษทั ฯ ทุกคันจะประกอบจากแชสซี และเครื่ องยนต์ใหม่ (Bus body & Chassis)
จากบริ ษทั รถชั้นนา อาทิ ฮี โน่ สแกนเนี ย และ เมอร์ เซเดส-เบนซ์ อี กทั้งตัวถังมี ลกั ษณะการใช้งานมี การ
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ออกแบบโดยคานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผูโ้ ดยสารเป็ นหลัก โดยรถของบริ ษัทฯ ทุก
คันจะติดตั้งระบบปรับอากาศที่เป็ นอุปกรณ์ ใหม่ทุกชิ้ นเพื่อสุ ขลักษณะที่ดีของผูโ้ ดยสารทุกคนเพื่ออานวย
ความสะดวกสบาย อาทิเช่น ทีวี เครื่ องเสี ยงเพื่อสร้างความบันเทิงในการโดยสารตลอดจนอุปกรณ์เพื่อความ
ปลอดภัย เช่น ชุ ดปฐมพยาบาล ถังดับเพลิง เป็ นต้น นอกจากนี้ การประกอบรถบัสของบริ ษทั ฯ จะออกแบบ
เพื่อใช้รับ-ส่ งพนักงานมีขนาดตัวรถบัส ขนาดของเครื่ องยนต์ที่มีความเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม จึงส่ งผล
ให้รถบัส ที่ บ ริ ษ ทั เลื อกใช้มี ค วามปลอดภัย มากขึ้ นและมี ค วามเหมาะสมต่ อการใช้ง านรั บ -ส่ ง พนัก งาน
มากกว่ารถบัสทัว่ ไปที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในหลากหลายวัตถุประสงค์
มาตรฐานพนักงานขับรถ
พนักงานขับรถทุกคนจะผ่านการคัดเลื อกอย่างเข้มงวดจากการสัมภาษณ์ ตรวจสอบประวัติ ทดสอบ
ความสามารถในการขับและตรวจสภาพทางด้านร่ างกายโดยทีมงานของบริ ษทั ฯ และเมื่อได้เข้ามาทางาน
ร่ วมกับบริ ษทั ฯ แล้ว ต้องได้รับการพัฒนาฝึ กอบรมความรู้ ความสามารถ การรักษาดูแลสภาพรถ การขับขี่
อย่างปลอดภัย ตลอดจนการวัดผลการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งการสร้างจิตสานึกในการให้บริ การเพื่อ
เพิ่มคุณภาพการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานการควบคุมการเดินรถ
บริ ษัท ฯ ได้ ล งทุ น ติ ด ตั้ง ระบบติ ด ตามรถ (GPS Tracking System) แบบ Real time ส าหรั บ รถที่
ให้บริ การ ทุกคันเพื่อควบคุมการติดตามการให้บริ การตลอดช่วงปฏิบตั ิงานโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะ
ทาการตรวจสอบสถานะ สอดส่ องพฤติกรรมและสนับสนุ นการทางานของนักขับตลอดเวลาจากกล้องวงจร
ปิ ดภายในรถทุกคันของบริ ษทั ฯ เพื่อตรวจสอบย้อนกลับแบบ Log sheet ได้ตามข้อกาหนดของบริ ษทั ที่รถ
ทุกคันต้องพร้อมให้บริ การก่อนเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 นาทีและควบคุมความเร็ วรถไม่เกิน 90 กม./ชม. เมื่อนัก
ขับให้บริ การรับ-ส่ ง บุคลากรเรี ยบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะทาการสรุ ปรายงานจากข้อมูลการ
รับ-ส่ งประจาวัน (Daily report) และรายงานประจาเดือน (Monthly report) ให้กบั ลูกค้าสอบทาน
มาตรฐานการซ่ อมบารุ ง
ด้านการดูแลรักษาเครื่ องยนต์และมาตรฐานต่างๆ ของอะไหล่ทุกชิ้นส่ วนเป็ นสิ่ งสาคัญ บริ ษทั ฯ จัดให้
มีคลังอะไหล่ที่สามารถเบิกใช้ได้ทนั ทีมากกว่า 300 รายการ โดยบริ ษทั ฯ จัดให้มีการฝึ กอบรมพนักงานฝ่ าย
ซ่ อมบ ารุ ง ให้มี ค วามรู ้ ความสามารถด้า นการซ่ อมบ ารุ ง และชิ้ นส่ วนอะไหล่ ต่า งๆ อย่า งต่ อเนื่ อง ท าให้
พนักงานช่ างทุกคนมีความชานาญ ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และซ่ อมบารุ งชิ้ นส่ วนต่างๆ
เป็ นอย่างดี โดยมี แผนการเปลี่ ยนอะไหล่ทนั ทีเมื่ อครบอายุการใช้งานโดยไม่ตอ้ งรอให้เกิ ดความเสี ยหาย
เพื่อให้การดาเนิ นงานไม่ติดขัดและสมรรถภาพของรถทุนคันพร้ อมใช้งานอยู่เสมอ อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังมีรถ
ซ่อมบารุ งเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ที่สามารถส่ งไปแก้ปัญหานอกสถานที่ โดยลักษณะการดูแลและซ่อมบารุ ง
รถของบริ ษทั สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
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1.

การดูแลประจาวันเป็ นการดูแลความเรี ยบร้อยและความสะอาดของรถบัส อาทิ การทาความ
สะอาดเบาะที่ นั่ง และ ฉี ดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้ อโรค เป็ นต้น เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิ บตั ิ การและนัก ขับ
ร่ วมกันรับผิดชอบ
2. การซ่ อมบารุ งรั กษาเชิ งป้ องกัน (Preventive Maintenance) เจ้าหน้าที่ ฝ่ายซ่ อมบารุ งจะปฏิ บตั ิ
ตามตามตารางการตรวจซ่ อมรายสัปดาห์เพื่อทาการเปลี่ยนอะไหล่หรื อซ่ อมแซมในส่ วนที่สึก
หรอ หากพบกรณี ปัญหาใหญ่ อาทิ ช่ วงล่างรถและเครื่ องยนต์ จะดาเนิ นการนาส่ งศูนย์ซ่ อม
ทันที และต้องแจ้งให้ฝ่ายปฏิบตั ิการและลูกค้าทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
1.2 กลยุทธ์ ด้านราคา (Price)
บริ ษทั ฯ เลื อกใช้กลยุทธ์ ราคาเหมาะสมยุติธรรม ควบคู่กบั การให้บริ หารที่ มีคุณภาพสู ง (Premium
Strategy) เนื่องจากรถของบริ ษทั ฯ เป็ นรถใหม่ทุกคันมีการออกแบบให้ตรงกับความต้องการใช้งานมากที่สุด
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสาคัญในการสรรหานักขับ ระบบติดตามรถและการบริ หารจัดการการเดินรถ
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ (Fleet Management System) เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้กบั ผูโ้ ดยสารถึงความปลอดภัยและ
ความสะดวกสบายสอดคล้องกับหลักการกาหนดราคาบริ การที่จะต้องคานึ งถึงความสามารถในการแข่งขัน
ได้ อายุการให้บริ การและความคุม้ ค่ากับที่บริ ษทั ฯ จะลงทุนประกอบรถใหม่ โดยมีระยะเวลาประมาณ 1 - 5
ปี ทาให้บริ ษทั ฯ มีการกาหนดค่าบริ การ แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. การกาหนดค่าบริ การแบบคงที่ (Fixed - Rate Contract) คือการกาหนดตามระยะทางจากการคิด
ค่าบริ การต่อเที่ยวที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีท้ งั รู ปแบบการกาหนดค่าบริ การคงที่ตามระยะทางที่
ไม่เปลี่ ยนแปลงตามราคาน้ ามัน และค่าบริ การคงที่ตามระยะทางที่ระบุให้มีการเจรจาต่ อรอง
ราคาได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามัน
2. การกาหนดค่าบริ การผันแปรตามการเปลี่ ยนแปลงของราคาน้ ามันเชื้ อเพลิ ง (Floating - Rate
Contract) มี 2 รู ปแบบ ดังนี้
2.1 การก าหนดค่ า บริ ก ารแบบคงที่ ตามระยะทางที่ ผ นั แปรตามอัตราค่ าน้ า มันชดเชย โดย
ค่าบริ การจะผันแปรไปตามอัตราค่าน้ ามันชดเชย ซึ่ งคานวณได้จากปริ มาณน้ ามันที่ใช้ในแต่ละ
เส้นทางและส่ วนต่างของราคาน้ ามันเฉลี่ยในปั จจุบนั และราคาน้ ามันที่ระบุไว้ตามสัญญา ด้วย
การกาหนดค่าบริ การในรู ปแบบนี้ หากราคาน้ ามันเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาน้ ามันที่ระบุในสัญญา
บริ ษทั จะได้รับค่าชดเชยของส่ วนต่างราคาน้ ามันจากลูกค้า ขณะที่ในกรณี ที่ราคาน้ ามันลดลงต่า
กว่าราคาน้ ามันที่ระบุในสัญญา บริ ษทั ฯ จะให้ส่วนลดแก่ลูกค้าตามสู ตรการคานวณ
2.2 การกาหนดค่าบริ การแบบผันแปรตามราคาน้ ามันและระยะทางที่ใช้บริ การ (Minimum
Guarantee) ซึ่ ง ค่ า บริ ก ารขั้นต่ าที่ บริ ษ ทั เรี ย กเก็บ ประกอบด้วย ค่ า รถและค่ านักขับและบวก
ค่าบริ การเพิ่มตามระยะทางที่ให้บริ การและราคาน้ ามันที่เกิ ดขึ้นจริ ง การกาหนดค่าบริ การใน
รู ปแบบนี้ ทาให้บริ ษทั ฯ มีรายได้ข้ นั ต่าที่แน่นอนสาหรับการจ่ายค่างวดรถ และการจ่ายค่าจ้าง
ให้แก่นกั ขับ อีกทั้งบริ ษทั ฯจะมีรายได้เพิ่มขึ้นตามระยะทางที่ให้บริ การแก่ลูกค้า
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1.3 กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจาหน่ าย (Place)
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีฝ่ายขายหรื อฝ่ ายการตลาด ซึ่ งการรับงานของบริ ษทั ฯ จะมาจาก 2 ช่องทาง คือ (1)
การติดต่อจากลูกค้ามายังบริ ษทั ฯ โดยตรง ซึ่ งส่ วนใหญ่ได้รับการแนะนาจากลูกค้าที่เคยใช้บริ การ และ (2)
การเข้าร่ วมประกวดราคา/การประมูลราคา (Price Action) โดยที่ผา่ นมาการรับงานส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จะ
มาจากการติดต่อเข้ามาของเจ้าของกิจการโดยตรงและการแนะนาจากลูกค้าที่เคยใช้บริ การมากกว่า คิดเป็ น
ร้ อยละ 60 เนื่ องจากการประมูลการเข้าร่ วมประกวดราคาส่ วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่ การแข่งขันด้านราคา ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้านราคาเพื่อให้ได้งาน แต่จะเน้นเรื่ องของการพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพ
บริ การให้คุม้ ค่ากับค่าบริ การที่ลูกค้าต้องจ่ายให้กบั บริ ษทั มากกว่า จากผลการให้บริ การและกระบวนการเดิน
รถรับ-ส่ งพนักงานที่ผา่ นมาเป็ นเครื่ องยืนยันถึงคุณภาพการให้บริ การของบริ ษทั ฯ เป็ นที่ยอมรับจากลูกค้าทุก
รายและความสัมพันธ์อนั ดีตลอดมา จึงทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบตั ิงานตลอดมา
การประชาสั มพันธ์ (Promotion)
การส่ งเสริ มการขาย บริ ษทั ฯ อาศัยการสร้ างความเชื่ อถื อในคุ ณภาพของการบริ การ ความปลอดภัย
และความคุ ม้ ค่า โดยบริ ษทั ฯ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อประชาสัมพันธ์และโฆษณาต่างๆ เช่ น เว็บไซต์
บริ ษทั ฯ ตลาดหลักทรัพย์ หนังสื อพิมพ์ เว็บไซต์ออนไลน์และวิทยุ เป็ นต้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบริ ษทั ฯ
รวมถึงสร้างการรับรู้ (Brand Recognition) และจดจา (Brand Awareness) ต่อกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
1.4 กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
บริ ษ ัท ฯ มี ก ลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ าหมายได้แ ก่ ผูป้ ระกอบการในภาคการผลิ ต ที่ มี ที่ ต้ งั โรงงานอยู่ใ นนิ ค ม
อุตสาหกรรม หรื อนอกนิ คมอุ ตสาหกรรมในพื้นที่ ภาคตะวันออกครอบคลุ มพื้นที่ 7 จังหวัดได้แก่ จงั หวัด
ชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานีและจังหวัด
กรุ ง เทพฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษ ทั ฯ มี จานวนลู ก ค้า ทั้ง สิ้ น 35 ราย แบ่ ง เป็ นลู ก ค้า ในพื้นที่ นิคม
อุ ต สาหกรรมในจัง หวัด ชลบุ รี จ านวน 9 ราย นิ ค มอุ ต สาหกรรมในจัง หวัด ระยองจ านวน 20 ราย นิ ค ม
อุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทราจานวน 1 ราย กรุ งเทพมหานคร 2 ราย ปราจีนบุรี 1 ราย สระบุรี 1 รายและ
สุ ราษฎร์ธานี 1 ราย พื้นที่การให้บริ การรับส่ งบุคลากรในปั จจุบนั ครอบคลุมพื้นที่ แสดงภาพดังนี้
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แผนภาพแสดงทีต่ ้ งั สานักงาน จุดจอดรถของบริษัทฯ และทีต่ ้ งั ของลูกค้ า

คือ ที่ต้ งั บริ ษทั ฯ สานักงาน จุดจอดรถ และสถานที่ซ่อมบารุ ง
คือ โรงงานหรื อที่ต้ งั ของลูกค้าที่ใช้บริ การของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริ ษทั ฯ มีการจาแนกกลุ่มลูกค้าจากการแบ่งเป็ นผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จต่างๆ จากข้อมูล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 โดยประเภทของธุ รกิ จที่ ใ ช้บ ริ ก ารขนส่ ง ของบริ ษ ทั สู ง สุ ด 3 อันดับ แรก ได้แก่ กลุ่ ม ชิ้ น
ส่ วนประกอบรถยนต์ กลุ่มเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และกลุ่มผลิตยางรถยนต์ ดังนี้
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ตารางแสดงสั ดส่ วนรายได้ ค่าบริการของบริษัทฯ ตามประเภทของธุรกิจ ดังนี้
กลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้ าทีใ่ ช้ บริการ
ปี 2559
ปี 2560
ล้านบาท
ชิ้นส่ วนประกอบรถยนต์
ผลิตยางรถยนต์
น้ ามันเชื้ อเพลิงและปิ โตรเคมี
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
สิ นค้าอุปโภค
เหล็ก
อื่นๆ
รวมรายได้ จากการให้ บริการ

%

63.46 21.10
44.21 14.70
28.67 9.53
63.34 21.06
24.57 8.17
31.31 10.41
45.22 15.03
300.78 100.00

ล้านบาท

ปี 2561
%

90.65 26.09
46.51 13.38
29.37 8.45
68.66 19.76
27.51 7.92
33.21 9.56
51.59 14.84
347.50 100.00

ล้านบาท

%

129.73 30.75
45.41 10.76
42.94 10.18
72.71 17.23
28.70 6.80
32.82 7.78
69.57 16.50
421.88 100.00

ที่มา : ข้อมูลจากบริ ษทั ฯ

จากตารางข้างต้นแสดงรายได้จากการให้บริ การของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 จะเห็นว่าบริ ษทั
ฯ ได้มีการแบ่งลูกค้าตามประเภทของอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่ งบริ ษทั จะพยายามรักษาสัดส่ วนรายได้จากลูกค้า
ไม่ให้กระจุกตัวอยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง จนก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อรายได้จากการพึ่งพิง
กลุ่มอุตสาหกรรมใดๆ มากเกินไป โดยจะพยายามรักษาสัดส่ วนรายได้และเพิ่มรายได้จากลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ปี
ละ 3 - 5 สัญญา
2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1. การจัดหารถโดยสาร
บริ ษทั ฯ มีรูปแบบการจัดหารถโดยสาร 2 รู ปแบบ ดังนี้
ก. รถที่บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั ฯ จะลงทุ นรถโดยสารให้บริ การก็ต่อเมื่ อมีความชัดเจนว่าจะได้รับการสั่งจ้างจากลูกค้าแล้ว
เท่ า นั้นและไม่ มี นโยบายการลงทุ นรถโดยสารให้บ ริ หารส าหรั บ รองรั บ งานจากลู ก ค้า โดยรถจะต้องมี
ลักษณะเป็ นไปตามที่ได้ตกลงไว้กบั ลูกค้า อาทิ เบาะที่นงั่ และม่าน เป็ นต้น ซึ่ งในอดีตบริ ษทั จัดหารถโดยสาร
ผ่านการซื้ อแชสซี และอะไหล่ใช้แล้วมาประกอบเป็ นแชสซี และเครื่ องยนต์ (Bus Body & Chassis) ที่สมบูรณ์
ก่อนนาไปว่าจ้างผูป้ ระกอบตัวถัง จากนั้นดาเนิ นหาสิ่ งอานวยความสะดวกภายในห้องโดยสารตามที่ ลูกค้า
ต้องการ แต่ปัจจุบนั การจัดหารถโดยสารของบริ ษทั ฯ จะอยู่ในรู ปของการลงทุนซื้ อแชสซี และเครื่ องยนต์
(Bus Body & Chassis) ใหม่ จากผูผ้ ลิ ตชั้นนา ซึ่ ง ว่า จ้า งผูป้ ระกอบตัวถัง จะท าการประกอบตัวถัง และสิ่ ง
อานวยความสะดวกภายในห้องโดยสารตามที่ ลูกค้า โดยแหล่ งเงิ นทุ นสาหรั บการซื้ อรถใหม่มาจากการ
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สนับสนุ นวงเงิ นสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงิ นและเงิ นทุ นหมุ นเวียนในกิ จการ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังจัดทา
ประกันภัยให้กบั รถทุกคันเพื่อเป็ นการป้ องกันและจากัดความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับรถของบริ ษทั ดังนี้
แผนภาพการจัดหารถโดยสาร

ข. รถร่ วมบริ การ
การจัดการบริ การรถโดยสารให้แก่ลูกค้าโดยใช้รถร่ วม บริ ษทั ฯ จะเลือกใช้บริ การรถร่ วมที่เป็ นรถตู ้
เกื อบทั้งหมด เมื่ อบริ ษทั ฯ นาเสนอรู ปแบบและประเภทรถให้แก่ ลูกค้าและตกลงในสัญญาบริ การเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ว หากมีความจาเป็ นต้องใช้รถตู ้ ทางบริ ษทั ฯ จะเลื อกรถตูร้ ่ วมบริ การเข้ามาเดิ นรถในสายนั้น
โดยบริ ษ ัท ฯ จะท าสั ญ ญาว่า จ้า งรถตู ้ร่ ว มบริ ก ารเป็ นรายคัน โดยทุ ก สั ญ ญาจะมี อ ายุ สิ้ น สุ ด ทุ ก วัน ที่ 31
ธันวาคมของทุ ก ปี ถึ ง แม้สั ญญาบริ ก ารระหว่า งบริ ษ ทั ฯ กับ ลู ก ค้า จะยังไม่ หมดอายุ เพื่ อที่ จะให้บ ริ ษทั ฯ
ประเมินผลงานของรถร่ วมบริ การทุกคัน ก่อนเริ่ มทาการต่อสัญญาว่าจ้างรถร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริ ษทั ฯ มีผรู ้ ่ วมบริ การทั้งสิ้ นจานวน 71 ราย แบ่งเป็ นรถตูร้ ่ วมบริ การจานวน 80 คัน และรถบัสร่ วมบริ การ
จานวน 10 คัน (ณ ขณะใดขณะหนึ่งปริ มาณรถร่ วมบริ การอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ
ใช้งาน) ทั้งนี้ ในกรณี ที่รถร่ วมบริ การก่อให้เกิ ดความเสี ยหายในการให้บริ การ อาทิ รับส่ งพนักงานไม่ตรง
ตามเวลาที่กาหนด อันเป็ นเหตุให้พนักงานของลูกค้าตกรถหรื อต้องเดินทางไปเอง รวมถึงกรณี เกิดอุบตั ิเหตุ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่มีส่วนร่ วมรับผิดชอบกับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นทางรถร่ วมบริ การจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการนารถบัสร่ วมบริ การรายใหม่ๆ เข้ามาวิ่งร่ วมกับบริ ษทั ฯ ส่ วน
ใหญ่ผใู ้ ห้บริ การรายเดิมที่มีการร่ วมงานมาตั้งแต่ช่วงบริ ษทั ฯ ก่อตั้งและมีการให้บริ การผ่านการประเมินจาก
ทางบริ ษทั ฯ และทางลูกค้าในระดับที่ดีมาตลอด
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บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายการใช้ผรู ้ ่ วมบริ การที่จะให้บริ การจะต้องเป็ นบุคคลหรื อนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมการขนส่ งทางบกในการเป็ นผูป้ ระกอบการรถโดยสารขนส่ งไม่ประจาทางเท่านั้น
2. นักขับ (Driver)
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญในการคัดเลือกนักขับเป็ นอย่างยิง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีนกั
ขับซึ่ งเป็ นพนักงานประจาทั้งหมดจานวน 271 คน โดยนักขับทุกคนต้องมีใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถประเภทที่
2, 3 หรื อ 4 ที่ได้รับอนุ ญาตจากกรมขนส่ งทางบกจึงจะสามารถขับรถโดยสารที่ขนส่ งผูโ้ ดยสารเกินกว่า 20
คนได้ ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีข้ นั ตอนและกระบวนการสรรหานักขับ โดยเริ่ มตั้งแต่ฝ่ายบุคคลและธุ รการประกาศรับ
สมัครด้วยการติ ดป้ ายตามที่ ต่างๆ และมี โครงการจัดหานักขับชื่ อ “นักขับ” แนะนา “นักขับ” (Driver get
Driver) ด้วย ซึ่ งจะให้คาแนะนาแก่นกั ขับที่แนะนาเพื่อนมาให้สมัครงานและได้บรรจุเป็ นพนักงานกับบริ ษทั
ฯ เมื่ อได้ใบสมัครจากนักขับแล้วจะทาการตรวจสอบคุ ณสมบัตินัก ขับ เบื้ องต้นจากใบสมัค รและท าการ
ทดสอบความสามารถในการควบคุมรถและตรวจสุ ขภาพร่ างกายว่ามีความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อไม่
หลังจากนั้นฝ่ ายบุ คคลจะเป็ นผูพ้ ิจารณาว่า ผูส้ มัค รดังกล่ าวสามารถปฏิ บตั ิงานเป็ นนักขับกับ บริ ษทั ฯ ได้
หรื อไม่
เมื่ อบริ ษทั ฯ รั บผูส้ มัครดังกล่ าวเป็ นนักขับของบริ ษทั ฯ ฝ่ ายบุ คคลและธุ รการจะทาการตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรมโดยประสานงานกับหน่วยราชการ ซึ่ งในขั้นตอนนี้ตอ้ งใช้เวลานานในการตรวจสอบ ทา
ให้บ ริ ษ ทั อาจต้องบรรจุ ผูส้ มัค รที่ ผ่า นการทดสอบเป็ นนัก ขับ ของบริ ษ ทั ก่ อนที่ จะทราบผลประวัติ หาก
ผูส้ มัครรายใดเคยมีประวัติอาชญากรรมกับกรมตารวจ เมื่อทางบริ ษทั ฯ ได้รับข้อมูลประวัติจะทาการเรี ยกนัก
ขับ รายดัง กล่ าวมาพูดคุ ยเพื่ อลงชื่ อรั บ ทราบประวัติ และทางบริ ษทั ฯ จะเฝ้ าสั ง เกตพฤติ กรรมนัก ขับราย
ดังกล่าวเป็ นพิเศษ ภายหลังการขึ้นทะเบียนผูส้ มัครให้เป็ นนักขับของบริ ษทั ฯ แล้ว จะต้องได้รับการฝึ กอบรม
ทักษะการขับขี่และการให้บริ การก่อนจะเริ่ มปฏิบตั ิงานต่อไป ดังนี้
แผนภาพแสดงขั้นตอนการสรรหานักขับ
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3. นา้ มันเชื้อเพลิง
รถโดยสารของบริ ษทั ฯ ทุกคันใช้น้ ามันดี เซลเป็ นเชื้ อเพลิ ง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังไม่มีนโยบายในการดัด
แปลงเครื่ องยนต์เพื่ อเปลี่ ย นประเภทเชื้ อเพลิ ง ที่ ใ ช้ ซึ่ ง บริ ษ ทั ฯ ได้จดั ท าบัตรวงเงิ นเติ ม น้ า มันกับ บริ ษทั
จาหน่ ายน้ ามันที่มีชื่อเสี ยงหลายแห่ ง เพื่อเป็ นการควบคุ มไม่ให้มีการลักลอบกระทาการทุจริ ต โดยบริ ษทั
จาหน่ายน้ ามันจะรวบรวมและส่ งยอดเรี ยกเก็บทุกสิ้ นเดือน
ในขั้นตอนของการเติมน้ ามันเชื้ อเพลิง ฝ่ ายปฏิบตั ิการจะเป็ นผูก้ าหนดตาแหน่งสถานี บริ การน้ ามันที่
เหมาะสมกับเส้นทางการเดินรถให้แก่รถแต่ละคัน โดยในการเติมน้ ามันแต่ละครั้งนักขับจะต้องเติมน้ ามันให้
เต็ ม ถัง เสมอและเมื่ อ ถึ ง สถานี บ ริ การน้ ามัน ทางนั ก ขับ จะต้อ งแจ้ง เลขไมล์ ใ ห้ แ ก่ ส ถานี ซ่ ึ งถื อ ข้อ มู ล
ประกอบการออกใบเสร็ จ หลังจากนั้นนักขับจะต้องนาใบเสร็ จค่าน้ ามันที่ เติ มมาส่ งให้แก่ เจ้าหน้าที่ ฝ่ าย
ปฏิบตั ิการภายในเช้าวันถัดไปนาใบเสร็ จค่าเติมน้ ามันส่ งให้กบั เจ้าหนี้ ที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิ บตั ิการจะนาข้อมูลเลขไมล์และปริ มาณน้ ามันทาการบันทึกในระบบ Back office ของบริ ษทั ฯ เพื่อใช้
สาหรั บให้ทางฝ่ ายบริ หารทราบถึ ง อัตราส่ วนการใช้น้ า มันของรถแต่ละคัน (Rate of Consumption) หาก
ข้อมูลอัตราการใช้น้ ามันของรถคันใดมีความผิดปกติ ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการทาการตรวจสอบร่ วมกับ
ระบบ GPS Tracking เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเดิ นรถของรถคันดังกล่าวว่ามีการขับออกนอกจุดเพื่อถ่าย
หรื อขายน้ ามันหรื อไม่ ด้วยระบบดังกล่ าวจะช่ วยทาให้บริ ษทั ฯ ทราบหากเกิ ดการทุ จริ ตของนักขับ และ
สามารถควบคุมความเสี ยหายได้ทนั ท่วงที ดังนี้
แผนภาพแสดงขั้นตอนและการควบคุมการเติมนา้ มันของนักขับ

2.5 การจัดการด้ านสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญเกี่ ยวกับการจัดการสิ่ งแวดล้อมโดยตระหนัก ดี ว่าการให้บ ริ การด้วยรถ
โดยสารขนาดใหญ่ จ ะมี ก ารใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง และการปล่ อ ยมลภาวะต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง ของเสี ย จาก
กระบวนการซ่ อมบารุ งรถโดยสาร อาทิ น้ ามันเครื่ องและอะไหล่ เก่ า เป็ นต้น ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบต่อ

ส่ วนที่ 1 - 32

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
สิ่ งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนิ นการ บริ ษทั ฯ จึงได้ดาเนิ นการบริ หารจัดการด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ดังนี้
1. การลดมลภาวะทางอากาศที่เกิ ดจากการเผาผลาญของเครื่ องยนต์รถโดยสารด้วยการเลื อกใช้
เครื่ องยนต์รุ่นใหม่ล่าสุ ดเพื่อประสิ ทธิ ภาพในการเผาไหม้ที่ดีที่สุดและมีการบารุ งรั กษาตาม
มาตรฐานที่ผผู ้ ลิตกาหนด
2. การเลื อ กใช้ น้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง จากผู ้จ ัด จ าหน่ า ยที่ ไ ด้ม าตรฐาน เพื่ อ ให้ ร ะบบเครื่ องยนต์ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการเผาไหม้และการปล่อยมลภาวะให้นอ้ ยที่สุด
3. บริ ษทั ฯ ไม่มีการดัดแปลงหรื อกระทาการใดๆ ของเครื่ องยนต์ที่ไม่ได้ตามหลักวิศวกรรมยาน
ยนต์อนั จะส่ งผลต่อการเผาไหม้ของเครื่ องยนต์จนก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ
4. การกาจัดของเสี ยที่อาจเกิ ดขึ้นจากการซ่ อมบารุ งรถโดยสารและส่ วนกระบวนการซ่ อมบารุ ง
รถยนต์ ปั จจุบนั ได้จดั การให้มีการจัดเก็บโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ อาทิ น้ ามันเครื่ องที่มีการเปลี่ยนถ่าย
จะท าการจัดส่ ง ให้ผูร้ ั บ ซื้ อที่ มี ใ บอนุ ญาตการนาน้ า มันเครื่ องเก่ า ไปก าจัดอย่า งถู ก ต้องตาม
กฎหมาย
2.6 งานทีย่ ังไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้ค่าบริ การที่ยงั ไม่ได้รับรู ้จานวนมูลค่าคงเหลือ 1,032.56
ล้านบาท จากลูกค้าที่ให้บริ การทั้งหมด 35 ราย
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบ
มีประสิ ทธิ ภาพ โดยการกาหนดโครงสร้ างและนโยบายการบริ หารจัดการความเสี่ ยงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการป้ องกันและบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงการกาหนดแนวปฏิบตั ิที่สอดคล้องตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ดังนั้น คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทาการติ ดตามแผนงานบริ หารความเสี่ ยงในระดับองค์ก ร
เพื่อให้มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถควบคุ มให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ตามนโยบายบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดของการบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นสาระสาคัญ
ดังนี้
3.1 ความเสี่ ยงด้ านการดาเนินธุรกิจ
ความเสี่ ยงจากการทีก่ ลุ่มลูกค้ าจานวนน้ อยรายและอยู่ในวงจากัด
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิจให้บริ การเดินรถโดยสารแก่โรงงานในเขตนิ คมอุตสาหกรรมและพื้นที่ใกล้เคียง
เป็ นหลัก โดยมีรายได้จากการให้บริ การเดิ นรถระหว่าง ปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 300.78 ล้านบาท 347.50
ล้านบาท และ 421.88 ล้านบาทมีแนวโน้มขยายการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีจานวนลูกค้า 35 ราย ซึ่งลักษณะการให้บริ การเดินรถจะดาเนิ นการ
ในรู ปแบบของสัญญาให้บริ การเดิ นรถที่ ข้ ึ นอยู่กบั ราคา ข้อตกลง ความต้องการและนโยบายภายในของ
ลูกค้าแต่ละราย ส่ วนระยะเวลาของสัญญาบริ การมีต้ งั แต่ 1-5 ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีลูกค้า
รายใหญ่จานวน 6 ราย รายได้ค่าบริ การรวม 168.50 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 39.94 ทาให้บริ ษทั อาจได้รับ
ความเสี่ ยงจากการมีลูกค้ามีจานวนน้อยรายและอยูใ่ นวงที่จากัด
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความเสี่ ยงดังกล่าว ดังนี้ จึงมีการกาหนดแผนงานที่ชดั เจนในการรักษาลูกค้าราย
เดิ มและหาลูกค้ารายใหม่เข้ามาทดแทนเพื่อเพิ่มจานวนลูกค้าในมื อและลดการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้า ราย
ใหญ่บางราย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่าโอกาสที่ จะสู ญเสี ยลูกค้าปั จจุ บนั มีน้อย เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ให้บริ การ
ลูกค้าส่ วนใหญ่และลูกค้ารายใหญ่ดงั กล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลายาวนาน
สาหรับการขยายฐานลูกค้า บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดหาลูกค้ารายใหม่อย่างสม่ าเสมอโดยมี การกาหนด
ราคาและระยะเวลาสัญญาบริ การที่เป็ นไปตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย ทาให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ
จะสามารถเพิ่ ม ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดในอนาคต ซึ่ งจะช่ ว ยลดผลกระทบจากความเสี่ ย งดัง กล่ า วได้
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ มี ก ารกระจายความเสี่ ย งโดยการจัด หาลู ก ค้า ในหลายกลุ่ ม อุ ตสาหกรรม (Industry
Diversification) เพื่อลดความเสี่ ยงที่ ลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มธุ รกิ จเดี ยวกันจะไม่ต่อสัญญาเนื่ องจากผลของ
สภาวะเศรษฐกิ จในขณะนั้นๆ ซึ่ งอาจนาไปสู่ ความเสี่ ยงในความไม่ต่อเนื่ องของรายได้ในภาวะเศรษฐกิ จ
ตกต่า
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ความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงราคานา้ มันเชื้อเพลิงของตลาดโลก
น้ ามันเชื้ อเพลิ งจัดเป็ นต้นทุ นหลักที่สาคัญในการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ใช้
น้ ามันดี เซลเป็ นเชื้ อเพลิ งในการให้บริ การเดิ นรถ ดังนั้นความผันผวนในราคาน้ ามันเชื้ อเพลิ งมีผลกระทบ
โดยตรงต่อผลการดาเนิ นของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ราคาน้ ามันขึ้นอยูก่ บั อุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกเป็ นหลัก
โดยมีสภาวการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศและปั จจัยทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงเหตุการณ์สาคัญต่างๆ ทัว่
โลกอาจจะเป็ นปัจจัยรองในการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามันเชื้ อเพลิง
บริ ษทั ฯ ไม่มีการทาสัญญาซื้ อน้ ามันกับผูจ้ าหน่ายน้ ามันล่วงหน้า เพื่อบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้ น
จากการผันผวนของราคาน้ ามันดีเซล ทาให้บริ ษทั ฯ ต้องนาปั จจัยด้านต้นทุนน้ ามันมาพิจารณาในการกาหนด
ค่าบริ การให้แก่ลูกค้า ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีรูปแบบการกาหนดอัตราค่าบริ การเดินรถ 2 ประเภท ได้แก่
1. การกาหนดค่าบริ การแบบคงที่ : กาหนดค่าบริ การตามระยะทางที่ผนั แปรตามอัตราค่าน้ ามัน
ชดเชย ซึ่ งอัตราค่าน้ ามันชดเชยจะคานวณจากปริ มาณน้ ามันที่ใช้ในแต่ละเส้นทางและส่ วนต่าง
ของราคาน้ ามันเฉลี่ยและราคาน้ ามันที่ระบุไว้ตามสัญญา
2. การกาหนดค่าบริ การแบบผันแปรตามราคาน้ ามันและระยะทางที่ใช้บริ การ : กาหนดค่าบริ การ
ขั้นต่าที่เรี ยกเก็บต่อเดือนโดยบวกค่าบริ การเพิ่มเติมตามระยะทางและราคาน้ ามันที่เกิดขึ้น
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารต้นทุนน้ ามัน จึงได้ใช้กลยุทธ์การกระจายความเสี่ ยง
ดัง กล่ า ว โดยแบ่ ง สั ด ส่ ว นสั ญ ญาให้ บ ริ ก ารที่ ก าหนดอัต ราค่ า บริ ก ารแบบคงที่ แ ละสั ญ ญาให้ บ ริ ก ารที่
เปลี่ ยนแปลงตามราคาน้ ามันอยู่ที่ร้อยละ 54.29 และร้ อยละ 45.71 ของจานวนสัญญาทั้งหมด ซึ่ งลักษณะ
สัญญาที่แตกต่างดังกล่าว สามารถช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคา
น้ ามันดี เซลได้ระดับหนึ่ ง ประกอบกับสัญญาของลูกค้าที่กาหนดอัตราค่าบริ การแบบคงที่ ระบุเงื่ อนไขให้
บริ ษทั ฯ สามารถเจรจากับลูกค้าได้หากราคาน้ ามันมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการกาหนดค่าบริ การเฉพาะค่า
รถและค่านักขับแบบคงที่ ต่อเดื อน ซึ่ งถื อเป็ นการสร้ างรายรั บที่ แน่ นอน และยังเป็ นการช่ วยให้บ ริ ษ ัท ฯ
สามารถรักษาอัตรากาไรให้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯ เน้นความสาคัญในการบริ หารและควบคุมต้นทุนน้ ามันเชื้ อเพลิง โดยนาระบบสารสนเทศเข้า
มาใช้เก็บข้อมูลของรถแต่ละคันเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุ งการใช้น้ ามันเชื้ อเพลิงในรถแต่ละคันให้
มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศดังกล่าวช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้
อาทิ ปริ มาณการใช้น้ ามันเชื้ อเพลิงของรถโดยสารและข้อมูลการเดิ นรถในแต่ละวัน ซึ่ งฝ่ ายบริ หารสามารถ
นาข้อมูลดังกล่าว มาวางแผนและปรับปรุ งรู ปแบบการให้บริ การให้มีการใช้น้ ามันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เหมาะสม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีโครงการอบรมพฤติกรรมการขับขี่ที่ถูกต้องแก่นกั ขับจากบริ ษทั ฯ ผลิ ต
รถยนต์โดยสารชั้นนา ทั้งนี้ การบริ หารต้นทุนน้ ามันเชื้ อเพลิงและการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว คาดว่าจะลด
ต้นทุนน้ ามันเชื้อเพลิงลงได้ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 โดยประมาณ

ส่ วนที่ 1 - 35

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ความเสี่ ยงจากการขาดแคลนนักขับ
นักขับเป็ นหัวใจสาคัญของบริ ษทั ฯ ในการขับเคลื่ อนบริ ษทั ฯ ให้กา้ วไปข้างหน้า ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึง
กาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมเพียงพอเนื่ องจากการพัฒนานักขับให้ผา่ นมาตรฐานการ
ขับที่ปลอดภัยและมีความชานาญในการปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานาน ทั้งยังมีกฎข้อบังคับด้านร่ างกาย
และความพร้อมในการปฏิบตั ิงานที่รัดกุมเป็ นเหตุให้อตั ราการหมุนเวียนบุคลากรด้านนักขับอยูใ่ นระดับที่สูง
ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีการเพิ่มและทดแทนจานวนนักขับอยู่เสมอเพื่อรองรับการเติบโตของธุ รกิ จให้บริ การเดิ นรถ
โดยสารไม่ประจาทาง หากบริ ษทั ฯ ขาดแคลนนักขับที่ดีและมีคุณภาพหรื อภาวะขาดแคลนนักขับไม่เพียงพอ
กับการให้บริ การอาจสร้างผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างรายได้ของกิจการ
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการรักษานักขับที่มีคุณภาพและปริ มาณนักขับให้เพียงพอต่อการให้บริ การ
โดยการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทางานของนักขับเพื่อเป็ นการประกันรายได้ต่อเดือนที่ได้รับ
และให้สวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมเสมือนพนักงานบริ ษทั ทัว่ ไป อีกทั้งการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัดเป็ นรางวัลแก่นกั ขับที่มีความประพฤติที่ดี อาทิ การเข้างานตรงเวลา
และการรั บ ส่ ง ในจุ ด รั บ -ส่ ง พนัก งานตามก าหนดในเวลานัด หมายตามมาตรฐานขับ ขี่ เชิ ง ป้ องกัน อย่า ง
ปลอดภัย มาตรฐานการใช้ความเร็ ว และการตรวจสุ ขภาพผ่านหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด อาทิ การปลอด
แอลกอฮอล์และสารเสพติด เป็ นต้น นอกจากนี้ ในกรณี ที่เกิดความไม่เพียงพอของนักขับ บริ ษทั ฯ ก็จะมีการ
จัดหาพนักงานในหลายช่องทาง อาทิ ลงเว็บไซด์หางาน การติดประกาศรับสมัคร การชักชวนจากพนักงานสู่
เพื่อนและญาติพี่น้อง เมื่อได้เข้าเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ แล้วก็ตอ้ งปฏิ บตั ิตามคุณสมบัติของทางบริ ษทั ฯ
จากนั้นนักขับจะเข้าสู่ ระบบการฝึ กอบรมของบริ ษทั ฯ เพื่อพัฒนาทักษะและผลักดันนักขับในส่ วนนี้ ใ ห้มี
คุณภาพในการปฏิบตั ิงาน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังสารองนักขับจากพนักงานฝ่ ายปฏิ บตั ิ กรณี ที่เกิ ดภาวการณ์ ขาดแคลนนัก ขับ
ฉุ กเฉิ น โดยพนักงานดังกล่าวจะต้องมีใบอนุ ญาตในการขับขี่รถโดยสารไม่ประจาทางและได้รับการอบรม
เช่นเดียวกับนักขับทุกประการ แต่จากการดาเนินงานที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ยังไม่เคยประสบปั ญหาขาดแคลนนัก
ขับ จึงมัน่ ใจได้วา่ จะได้รับผลกระทบจากความเสี่ ยงดังกล่าวค่อนข้างน้อย
ความเสี่ ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจ
ธุ รกิ จให้บริ การเดิ นรถโดยสารแบบไม่ประจาทางนั้นมี ขอ้ จากัดในการเข้าสู่ ธุรกิ จน้อย (Low Entry
Barrier) เนื่ องจากธุ รกิจไม่ตอ้ งมีการขอสัมปทานจากทางภาครัฐ อีกทั้งหากมีจานวนเงินที่เพียงพอก็สามารถ
เข้ามาเป็ นผูป้ ระกอบการได้ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการแข่งขันด้านราคาบริ การ (Price Competition)
บริ ษทั ฯ สามารถสร้างจุดแข็งและความแตกต่างที่ชดั เจนในด้านคุ ณภาพทั้งการนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ในการจัดทาสถิ ติและข้อมูลต่างๆ เช่ น ข้อมูลการเดิ นรถ เพื่อปรั บปรุ งและพัฒนา
คุณภาพการบริ การให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการจัดอบรมนักขับเพื่อพัฒนาคุณภาพการขับขี่ ทาให้บริ ษทั
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สามารถดึ งดู ดกลุ่ มลู ก ค้าที่ คานึ งถึ งปั จจัย ด้า นคุ ณภาพและความปลอดภัย ของบุ คลากร ซึ่ งนาไปสู่ ค วาม
เชื่อมัน่ ในการให้บริ การ (Brand Loyalty) และเกิดการโฆษณาแบบปากต่อปาก (Word of mouth)
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงดังกล่าว เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
แข่งขันทางธุ รกิจ บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดแผนป้ องกันความเสี่ ยงโดยใช้นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันที่สูงขึ้น อาทิ การให้บริ การรถโดยสารที่หลากหลาย (Product Variety) รู ปแบบการให้บริ การที่
เหมาะสมกับ งบประมาณและความต้อ งการของลู ก ค้า (Product Design) และการให้ค าปรึ ก ษาต้น ทุ น
ค่าใช้จ่ายของลูกค้าด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ เหมาะสม (Optimising Cost per man) เพื่อให้ลูกค้า
สามารถใช้บริ การด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผลโดยคงไว้ซ่ ึงคุณภาพด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบายและ
ความน่าเชื่อถือ ซึ่ งเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงจากการแข่งขันของคู่แข่งอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความเสี่ ยงจากการพึง่ พิงผู้จาหน่ ายยานพาหนะรายใหญ่น้อยราย
บริ ษทั ฯ มีรายการสั่งซื้ อสั่งจ้างเพื่อการดาเนิ นธุ รกิจส่ วนใหญ่จากการสั่งซื้ อยานพาหนะ การว่าจ้างรถ
โดยสารร่ วมบริ การ ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิ ง และค่ากรมธรรม์รถยนต์ ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะสั่งซื้ อสั่งจ้างจากผูจ้ าหน่าย
และ/หรื อผูร้ ับจ้างที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียน Vendor List ของบริ ษทั ฯ เท่านั้น
ที่ผา่ นมาส่ วนใหญ่เป็ นยานพาหนะที่ให้บริ การของบริ ษทั ฯ จะมีการสั่งซื้ อจากผูจ้ าหน่ ายไม่กี่รายใน
ทุกปี หากผูจ้ าหน่ายงดจาหน่ายหรื องดให้บริ การกับบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
การจัดการรถโดยสารมาวิ่งไม่ทนั ตามสัญญา ซึ่ งปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ มี การหาผูจ้ าหน่ ายรายอื่ นเพิ่ม ขึ้ น แล้ว
เพื่อให้มนั่ ใจว่าจะได้รับความเสี่ ยงประเด็นนี้ลดลง
3.2 ความเสี่ ยงด้ านการบริหารการจัดการ
ความเสี่ ยงด้ านการบริการการจัดการโดยการพึง่ พิงผู้บริหารหลัก
บริ ษทั ฯ มีการก่อตั้งในปี 2548 ผูบ้ ริ หารหลักคือ นายปิ ยะ เตชากูล ซึ่ งมี ประสบการณ์และชื่อเสี ยงใน
วงการธุ รกิจการให้บริ การขนส่ งมานาน จนได้สร้างความน่าเชื่ อถือ ความเชื่ อมัน่ และความสัมพันธ์อนั ดีกบั
ทางลูกค้าของบริ ษทั ฯ มาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารหลักจึงอาจส่ งผลกระทบกับความเสี่ ยง
ในการดาเนินธุ รกิจได้
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกาหนดแนวทางในการลดความเสี่ ยงด้วยการระบุ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและอานาจอนุ มตั ิในแต่ละตาแหน่งและส่ วนงานอย่างชัดเจน โดยมี
การกระจายอานาจในการบริ หารและการจัดการอย่างเป็ นระบบผ่านผังอานาจอนุ มตั ิที่ได้กาหนดไว้ สร้ าง
กรอบแนวทางในการสร้างบุคลากรของบริ ษทั ฯ ขึ้นมาทดแทนด้วยการส่ งอบรมในหลักสู ตรต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อเพิ่มความรู ้ ความสามารถ รวมไปถึ งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ให้ผมู ้ ี
ความรู้และความสามารถและพิจารณาผลตอบแทนอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่และ
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ลดการพึ่ ง พิ ง พนัก งานรายใดรายหนึ่ งโดยเฉพาะ ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯ มี น โยบายสรรหาบุ ค ลากรที่ ค วามรู ้
ความสามารถเข้ามาร่ วมงานกับ บริ ษ ทั ฯ ให้สอดคล้องกับแผนธุ รกิ จอี กด้วย ดังนั้น บริ ษทั ฯ มัน่ ใจว่าจะ
สามารถลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงผูบ้ ริ หารหลักและสร้ างบริ ษทั ฯ อย่างยัง่ ยืนโดยลดการพึ่งพิงกรรมการ
และผูบ้ ริ หารหลักได้

ส่ วนที่ 1 - 38

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

4.

ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ยานพาหนะสาหรับให้ บริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ ถาวรทีใ่ ช้ ในการประกอบการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
ประเภท

มูลค่ าตามบัญชี (ล้านบาท)
ปี 2559

ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง - สุ ทธิ
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

ปี 2560

ภาระผูกพัน

ปี 2561

404.81

552.81

601.36

ไม่มี

9.22

9.35

8.87

ไม่มี

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มียานพาหนะสาหรับขนส่ งตามสัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตาม
บัญชี จานวน 460 ล้านบาท (2560 : 439 ล้านบาท)

4.2 รายละเอียดทีด่ ินและอาคารที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ ไม่มีที่ดินและอาคารที่ เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ฯ โดยปั จจุ บนั
บริ ษ ทั ฯ มี ส านัก งานและสถานที่ จอดรถจากการเช่ า จากบุ ค คลเกี่ ยวโยงและบุ ค คลภายนอกที่ ไม่ มีความ
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ กรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้สามารถสรุ ปรายละเอียดทรัพย์สินที่เช่าเพื่อใช้
ในการประกอบธุ รกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ดงั นี้
1. อาคารสานักงานใหญ่ และสถานทีจ่ อดรถโดยสารของบริษัทและสถานทีซ่ ่ อมบารุ งรถโดยสาร
ของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
บริ ษทั ฯ เช่าพื้นที่อาคารและที่ดินในนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีจากบริ ษทั กรมดิษฐ์
พาร์ ค จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริ ษทั ฯ สาหรับใช้เป็ นสานักงานใหญ่และสถานที่จอด
รถ ซึ่ งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติรับทราบการเข้าทา
รายการระหว่างกันดังกล่าว และมีความเห็นว่าเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ โดยการดาเนิ นการดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติทวั่ ไป รายการดังกล่าวสามารถสรุ ปสาระสาคัญของสัญญาดังนี้
1.1 รายละเอียดของสั ญญาเช่ าอาคารในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร - สานักงานใหญ่
คู่สัญญา

บริ ษทั กรมดิษฐ์ พาร์ ค จากัด ในฐานะผูใ้ ห้เช่า และผูใ้ ห้บริ การ

ลักษณะสัญญา

สัญญาเช่าพื้นที่บางส่ วนในอาคารสานักงานในอาคารกรมดิษฐ์ พาร์ ค ชั้น 1 จานวน
1 ห้อง ขนาดพื้นที่รวม 238 ตารางเมตร ซึ่ งตั้งอยูเ่ ลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ต. บ้านเก่า อ.
พานทอง จ. ชลบุรี

เริ่ มสัญญา

เดือนพฤษภาคม 2560

อัตราค่าเช่า

อัตราคิดเป็ น ปี ที่ 1 ค่าเช่าเดือนละ 18,200 บาท ปี ที่ 2 ค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท
ปี ที่ 3 ค่าเช่าเดือนละ 22,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ส่ วนที่ 1 - 39

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
(สัญญาเดิมค่าเช่าเดือนละ 16,560 บาท)
1.2 รายละเอียดของสั ญญาเช่ าอาคารและสั ญญาบริการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร - สานักงาน
ใหญ่ (ชั้น 3)
คู่สัญญา

บริ ษทั กรมดิษฐ์ พาร์ ค จากัด ในฐานะผูใ้ ห้เช่าและผูใ้ ห้บริ การ

ลักษณะสัญญา

สัญญาเช่าพื้นที่บางส่ วนในอาคารสานักงานในอาคารกรมดิษฐ์ พาร์ ค พื้นที่ช้ นั 3
จานวน 1 ห้อง ขนาดพื้นที่รวม 70 ตารางเมตร ซึ่ งตั้งอยูเ่ ลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ต.
บ้านเก่า อ. พานทอง จ. ชลบุรี

เริ่ มสัญญา

เดือนมีนาคม 2561

อัตราค่าเช่า

อัตราค่าบริ การเดือนละ 7,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ )

1.3 รายละเอียดของสั ญญาเช่ าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร -สถานทีจ่ อดรถโดยสารของ
บริษัทฯ และสถานทีซ่ ่ อมบารุ งรถโดยสารของบริษัทฯ
คู่สัญญา

บริ ษทั กรมดิษฐ์ พาร์ ค จากัด ในฐานะผูใ้ ห้เช่า

ลักษณะสัญญา

สัญญาเช่าพื้นที่ตามสภาพโดยที่ไม่มีการปรับถมหรื อพัฒนาใดๆ โดยที่ดินมีขนาด
1.5 ไร่ ตั้งอยูต่ ิดกับสานักงานใหญ่

เริ่ มสัญญา

เดือนกันยายน 2560

อัตราค่าเช่า

อัตราค่าเช่าเดือนละ 33,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่ งเป็ นอัตราค่าเช่า
ที่ต่ากว่าราคาตลาด เนื่ องจากบริ ษทั ฯ เช่าเป็ นระยะเวลานานและมีขนาดพื้นที่เช่า
มากกว่าพื้นที่เช่าข้างเคียง (สัญญาเดิมค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท)

1.4 รายละเอียดของสั ญญาบริการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร - สานักงานใหญ่
คู่สัญญา

บริ ษทั กรมดิษฐ์ พาร์ ค จากัด ในฐานะผูใ้ ห้เช่า

ลักษณะสัญญา

ผูใ้ ห้บริ การเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารพาณิ ชย์และทรัพย์สินส่ วนกลางของ
“โครงการกรมดิษฐ์ พาร์ค”

เริ่ มสัญญา

เดือนพฤษภาคม 2560

อัตราค่าเช่า

อัตราคิดเป็ น ปี ที่ 1 ค่าเช่าเดือนละ 13,500 บาท ปี ที่ 2 ค่าเช่าเดือนละ 15,000 บาท
ปี ที่ 3 ค่าเช่าเดือนละ 16,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (สัญญาเดิมค่าเช่าเดือนละ
12,000 บาท)

ส่ วนที่ 1 - 40

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
2.

อาคารสานักงาน สถานที่จอดรถโดยสารของบริ ษัทฯ และสถานที่ซ่อมบารุ งรถโดยสารของ
บริษัทฯ จังหวัดระยอง
บริ ษทั ฯ เช่ าพื้นที่อาคารและที่ดินจากบุคคลอื่น ซึ่ งไม่ได้มีความเกี่ยวโยงกับผูถ้ ือหุ ้น กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั โดยมีรายละเอียดสัญญาดังนี้
2.1 รายละเอียดของสั ญญาเช่ าพืน้ ที่ - อาคารสานักงานมาบตาพุด สถานทีจ่ อดรถโดยสารบริษัทและ
สถานทีซ่ ่ อมบารุ งรถโดยสารของบริษัทฯ
คู่สัญญา

นางแตงแกว ชื่ นภิรมย์ ในฐานะผูใ้ ห้เช่า

ลักษณะสัญญา

ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 102538 เล่ม 1026 หน้า
38 ตั้งอยูท่ ี่ ต. ห้วยโป่ ง อ. เมืองระยอง จ. ระยอง มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่

เริ่ มสัญญา

เดือนเมษายน 2561

อัตราค่าเช่า

ผูเ้ ช่าตกลงชาระค่าเช่าให้แก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นรายปี เนื้ อที่ดิน 3 ไร่ และค่าเช่านี้ไม่รวมภาษี
รายได้บุคคลธรรมดา

2.2 รายละเอียดของสั ญญาเช่ าที่ดิน - สถานทีจ่ อดรถโดยสารบริษัทฯ และซ่ อมบารุ งยานพาหนะ อ.
บ้ านค่ าย จ. ระยอง
คู่สัญญา

นางสุ รางค์พิมล เอี่ยมสะอาด ในฐานะผูใ้ ห้เช่า

ลักษณะสัญญา

สัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 61850 เล่ม 619 หน้า 50 ตาแหน่งที่ดิน ระวาง 5234 IV
4218, 4220 เลขที่ดิน 318 หน้าสารวจ 9661 ตั้งอยูท่ ี่ ต. หนองละลอก อ. บ้านค่าย จ.
ระยอง

เริ่ มสัญญา

เดือนมีนาคม 2559

อัตราค่าเช่า

ผูเ้ ช่าตกลงชาระค่าเช่าให้แก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นรายเดือน เนื้อที่ดิน 3 ไร่ และผูเ้ ช่ามีหน้าที่
หักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตรา วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด

2.3 รายละเอียดของสั ญญาเช่ าที่ดิน - สถานทีจ่ อดรถโดยสารบริษัทฯ และซ่ อมบารุ งยานพาหนะ อ.
บ้ านค่ าย จ. ระยอง
คู่สัญญา

นายชัยวัฒน์ จันทร์ ทอง ในฐานะผูใ้ ห้เช่า

ลักษณะสัญญา

สัญญาที่ดินโฉนดเลขที่ 25696 เล่ม 257 หน้า 96 ตาแหน่งที่ดิน ระวาง 5234I5424
เลขที่ดิน 58 หน้าสารวจ 1790 ตั้งอยูท่ ี่ ต. หนองบัว อ. บ้านค่าย จ.ระยอง

เริ่ มสัญญา

เดือนกันยายน 2560

อัตราค่าเช่า

ผูเ้ ช่าตกลงชาระค่าเช่าให้แก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นรายปี เนื้ อที่ดิน 3 งาน และค่าเช่านี้ไม่รวม
ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา

ส่ วนที่ 1 - 41

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
2.4 รายละเอียดของสั ญญาเช่ าที่ดิน – สถานทีจ่ อดรถโดยสารบริษัทฯ และซ่ อมบารุ งยานพาหนะ อ.
เมือง จ. ระยอง
คู่สัญญา

นายส่ วน ทรัพย์ทวี ในฐานะผูใ้ ห้เช่า

ลักษณะสัญญา

สัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 27719 เล่ม 278 หน้า 19 ตาแหน่งที่ดิน ระวาง 5234II5404
เลขที่ดิน 35 หน้าสารวจ 1439 ตั้งอยูท่ ี่ ต.บ้านแลง อ. เมืองระยอง จ. ระยอง ตกลงให้
เช่าที่ดิน 10 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา

เริ่ มสัญญา

เดือนตุลาคม 2559

อัตราค่าเช่า

ผูเ้ ช่าตกลงชาระค่าเช่าให้แก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นรายปี เนื้ อที่ดิน 10 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา
และค่าเช่านี้ไม่รวมภาษีรายได้บุคคลธรรมดา

3. อาคารสานักงานและสถานที่จอดรถโดยสารของบริษัทฯ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
บริ ษทั ฯ เช่าที่ดินจากบุคคลอื่น ซึ่ งไม่ได้มีความเกี่ยวโยงกับผูถ้ ื อหุ ้น กรรมการ และผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ
โดยประกอบด้วยสัญญาเช่าพื้นที่หลักและสัญญาเช่าพื้นที่ส่วนต่อขยาย มีรายละเอียดสัญญาดังนี้
3.1 รายละเอียดของสั ญญาเช่ าทีด่ ิน - อาคารสานักงานบางพระและสถานทีจ่ อดรถโดยสารของบริษัทฯ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
คู่สัญญา

นางซอติ้ว ชัยตระกูลทอง ในฐานะผูใ้ ห้เช่า

ลักษณะสัญญา

สัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 5721 ระวาง 37ต11ฎ-00 เลขที่ดิน 375 หน้าสารวจ 1174
มีเนื้ อที่รวม 1 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา พร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างบนโฉนดที่ดินดังกล่าวเป็ น
ห้องแถวไม้ช้ นั เดียว จานวน 3 ห้อง และอาคารชั้นเดียวจานวน 1 ห้อง ขนาดประมาณ
32 ตารางเมตร เลขที่ 102/48 หมู่ 9 ตาบลบางพระ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุ รี
พร้อมที่ดินโดยรอบอาคาร เนื้อที่ประมาณ 20 ตารางวา

เริ่ มสัญญา

เดือนพฤษภาคม 2561 (สัญญาเดิมเดือนพฤษภาคม 2558)
ผูเ้ ช่ าตกลงชาระค่าเช่ าให้แก่ผใู ้ ห้เช่ าเป็ นรายเดื อน เนื้ อที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา
และค่าเช่ านี้ ไม่รวมภาษี รายได้บุคคลธรรมดาและผูเ้ ช่ า มี หน้าที่ หัก ภาษี ที่จ่า ยตาม
อัตรา วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด

อัตราค่าเช่า

ส่ วนที่ 1 - 42

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
4. สถานทีจ่ อดรถโดยสารบ้ านแลง อาเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
บริ ษทั ฯ เช่าที่ดินจากบุคคลอื่น ซึ่ งไม่ได้มีความเกี่ยวโยงกับผูถ้ ือหุ น้ กรรมการ และผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ
โดยมีรายละเอียดสัญญาดังนี้
4.1 รายละเอียดของสั ญญาเช่ าทีด่ ิน - สถานทีจ่ อดรถโดยสารของบริษัทฯ และซ่ อมบารุ งยานพาหนะ
อาเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
คู่สัญญา

นายสุ บิน ปากหวาน (สิ้ นสุ ดสัญญาแล้ว)

ลักษณะสัญญา

สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น โฉนดเลขที่ 25812 เล่ ม 259 หน้ า 12 ต าแหน่ ง ที่ ดิ น ระวาง
5337II0660 เลขที่ดิน 76 หน้าสารวจ 982 ตาบลหนองกี่ อาเภอกบินทร์ บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ตกลงให้เช่าที่ดิน 120 ตารางวา เพื่อจอดรถบัส 10 คัน และวางตูค้ อนเทน
เนอร์ 2 ตู ้ เพื่อใช้ประกอบกิจการเป็ นสถานที่จอดรถ และซ่อมบารุ งยานพาหนะ

อายุสัญญา
อัตราค่าเช่า

เริ่ มตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561
ผูเ้ ช่าตกลงชาระค่าเช่าให้แก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นรายเดือน เนื้ อที่ดิน 120 ตารางวาและค่าเช่า
นี้ไม่รวมภาษีรายได้บุคคลธรรมดา

คู่สัญญา

หจก. อุดมสุ ขกบินทร์ บุรี ในฐานะผูใ้ ห้เช่า (สัญญาใหม่)

ลักษณะสัญญา

สัญญาเช่าที่ดิน เลขที่ 379/29 โฉนดเลขที่ 60346 เลขที่ดิน 1582 ต.หนองกี่ อ.
กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี

อายุสัญญา

เริ่ มตั้งแต่เดือนเมษายน 2561
ผูเ้ ช่าตกลงชาระค่าเช่าให้แก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นรายเดือน เนื้อที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา
และค่าเช่านี้ไม่รวมภาษีรายได้บุคคลธรรมดา

อัตราค่าเช่า

5. สถานทีจ่ อดรถโดยสาร (โป่ งสะเก็ด) อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
บริ ษทั ฯ เช่าที่ดินจากบุคคลอื่น ซึ่ งไม่ได้มีความเกี่ยวโยงกับผูถ้ ือหุ น้ กรรมการ และผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ
โดยมีรายละเอียดสัญญาดังนี้
5.1 รายละเอียดของสั ญญาเช่ าทีด่ ิน - สถานทีจ่ อดรถโดยสารบริษัทฯ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
คู่สัญญา

นางบุบผา มัน่ น้อย ในฐานะผูใ้ ห้เช่า

ลักษณะสัญญา

สัญญาเช่าที่ดินเลขที่ 77/7 ม. 6 ต. ศรี ษะจรเข้ใหญ่ อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ

อายุสัญญา

เริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561

อัตราค่าเช่า

ผูเ้ ช่าตกลงชาระค่าเช่าให้แก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นรายปี เนื้ อที่ดิน 1 งาน และค่าเช่านี้ไม่รวม
ภาษีรายได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย 5%

ส่ วนที่ 1 - 43

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
6 สถานทีจ่ อดรถโดยสาร (ลาดกระบัง) อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
บริ ษทั ฯ เช่าที่ดินจากบุคคลอื่น ซึ่ งไม่ได้มีความเกี่ยวโยงกับผูถ้ ือหุ น้ กรรมการ และผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ โดย
รายละเอียดสัญญาดังนี้
6.1 รายละเอียดของสั ญญาเช่ าทีด่ ิน - สถานทีจ่ อดรถโดยสารบริษัทฯ อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ
คู่สัญญา

บริ ษทั ซี เอชวัน ปิ โตรเลี่ยม จากัด ในฐานะผูใ้ ห้เช่า

ลักษณะสัญญา

สัญญาเช่าที่ดินตาม ภ.บ.ท 5 เลขสารวจที่ 42 ตาบลตะเคียนเตี้ย อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ตกลงให้เช่าและผูเ้ ช่าที่ดินประมาณ 1 งาน

อายุสัญญา

เริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 (สัญญาเดิมเดือนเมษายน 2560)

อัตราค่าเช่า

ผูเ้ ช่าตกลงชาระค่าเช่าให้แก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นรายเดือน และค่าเช่านี้ไม่รวมภาษีรายได้
บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย 5%

4.3 รายละเอียดยานพาหนะ
บริ ษทั มียานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวนทั้งสิ้ น 289 คัน โดยแบ่งเป็ นยานพาหนะที่
บริ ษทั ฯ ใช้สาหรับการให้บริ การจานวน 280 คัน และยานพาหนะใช้สนับสนุ นเพื่อใช้ในการซ่ อมบารุ งและ
ใช้ในการปฏิบตั ิงานสนับสนุนการเดินรถจานวน 9 คัน ทั้งนี้ สามารถแบ่งตามประเภทรถและภาระผูกพันได้
ดังนี้
1. ยานพาหนะสาหรับให้ บริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีรถโดยสารทั้งหมด 280 คัน แบ่งเป็ นรถบัส 193 คัน รถมินิบสั 28
คัน รถตูว้ ไี อพี 7 คัน รถตู้ 51 คัน และรถเก๋ ง 1 คัน ซึ่ งสามารถแบ่งตามลักษณะภาระผูกพันได้ดงั นี้
1.1 ยานพาหนะสาหรับขนส่ งทีไ่ ม่ มีภาระผูกพัน
บริ ษทั ฯ มียานพาหนะที่เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ จานวน 94 คันโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่
รหัสประจารถ
ทะเบียนรถ
ยีห่ ้ อ
ค่ าเสื่ อมราคา 10 ปี
1
MB01
30-1246
โกลเด้น ดราก้อน
ครบแล้ว
2
B07
30-1308
ฮีโน่
ครบแล้ว
3
B09
30-1301
ฮีโน่
30 มี.ค. 66
4
B10
30-1338
ฮีโน่
ครบแล้ว
5
B11
30-1339
ฮีโน่
ครบแล้ว
6
B12
30-1401
ฮีโน่
ครบแล้ว
7
B14
30-1391
ฮีโน่
ครบแล้ว
8
B15
30-1389
ฮีโน่
ครบแล้ว
9
B16
30-1390
ฮีโน่
ครบแล้ว
ส่ วนที่ 1 - 44

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ลาดับที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

รหัสประจารถ
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B36
B40
B42
B43
B44
B45
B46
B47
B48
B49
B50
B51

ทะเบียนรถ
30-1402
30-1464
30-1463
30-1482
30-1483
30-1550
30-1547
30-1573
30-1584
30-1583
30-1586
30-1585
30-1587
30-1588
30-1615
30-1614
30-1637
30-1638
30-1687
30-1684
30-1837
30-1896
30-1942
30-1976
30-1977
30-1978
30-1987
30-1988
30-1990
30-1992

ยีห่ ้ อ
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
สแกนเนีย
สแกนเนีย
สแกนเนีย
สแกนเนีย
สแกนเนีย
สแกนเนีย
สแกนเนีย

ค่ าเสื่ อมราคา 10 ปี
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
18 ส.ค. 62
10 ม.ค. 63
17 มิ.ย. 63
14 ก.ย. 63
14 ก.ย. 63
14 ก.ย. 63
14 ก.ย. 63
14 ก.ย. 63
14 ก.ย. 63
14 ก.ย. 63
ส่ วนที่ 1 - 45

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ลาดับที่
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

รหัสประจารถ
B52
B53
B54
B55
V11
V12
B56
V14
V15
B57
B58
B59
B60
B61
B62
B63
V16
B72
B73
V17
V18
B76
B77
B80
B81
B82
B83
B138
B139
B65

ทะเบียนรถ
30-1993
30-2078
30-2079
30-2366
30-2136
30-2137
30-2294
30-2953
30-2970
30-2149
30-2148
30-2150
30-2184
30-2185
30-2204
30-2205
30-2372
30-0646
30-0647
30-2444
30-2854
30-2587
30-2584
30-0703
30-2641
30-2646
30-2648
30-0841
30-0842
30-2344

ยีห่ ้ อ
สแกนเนีย
ฮีโน่
ฮีโน่
เบนซ์
โตโยต้า
โตโยต้า
เบนซ์
โตโยต้า
โตโยต้า
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
โตโยต้า
อีซูซุ
เบนซ์
โตโยต้า
โตโยต้า
อีซูซุ
มิตซูบิชิ
ฮีโน่
อีซูซุ
นิสสัน
นิสสัน
ฮีโน่
ฮีโน่
อีซูซุ

ค่ าเสื่ อมราคา 10 ปี
14 ก.ย. 63
26 เม.ย. 64
26 เม.ย. 64
27 พ.ค. 65
22 ก.ย. 64
22 ก.ย. 64
27 พ.ค. 65
09 ต.ค. 64
09 ต.ค. 64
20 ธ.ค. 64
20 ธ.ค. 64
20 ธ.ค. 64
07 ก.พ. 65
07 ก.พ. 65
12 มี.ค. 65
12 มี.ค. 65
04 ก.ย. 65
07 พ.ย. 65
12 พ.ย. 65
30 ม.ค. 66
01 เม.ย. 66
02 พ.ค. 66
02 พ.ค. 66
14 ก.ค. 66
05 ก.ค. 66
27 ต.ค. 66
27 ต.ค. 66
17 ธ.ค. 68
17 ธ.ค. 68
25 ก.ค. 65
ส่ วนที่ 1 - 46

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ลาดับที่
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

รหัสประจารถ
B67
B68
B41
MB02
B64
B84
B85
B86
B87
B90
MB26
B88
B89
B74
B75
B78
B79
B70
B71
B35
B37
B38
B39
B94
B95

ทะเบียนรถ
30-2352
30-2354
31-1735
30-2588
30-2373
30-0611
30-0612
30-0613
30-0614
30-2469
30-4604
30-0625
30-0624
30-2515
30-2521
30-2502
30-2501
30-2399
30-2400
30-1681
30-1686
30-1685
30-1682
30-2594
30-2593

ยีห่ ้ อ
อีซูซุ
อีซูซุ
ฮีโน่
ฮีโน่
อีซูซุ
สแกนเนีย
สแกนเนีย
สแกนเนีย
สแกนเนีย
ฮีโน่
ยูท่ ง
สแกนเนีย
สแกนเนีย
เบนซ์
มาคีรัส
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่

ค่ าเสื่ อมราคา 10 ปี
12 ส.ค. 65
30 ส.ค. 65
ครบแล้ว
10 ต.ค. 66
26 มิ.ย. 65
03 เม.ย. 66
03 เม.ย. 66
03 เม.ย. 66
03 เม.ย. 66
08 เม.ย. 66
28 พ.ค. 71
28 ส.ค. 66
28 ส.ค. 66
30 พ.ย. 65
03 ม.ค. 66
08 เม.ย. 66
08 เม.ย. 66
15 ต.ค. 65
15 ต.ค. 65
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
ครบแล้ว
25 พ.ย. 66
25 พ.ย. 66

หมายเหตุ
- รหัสประจารถ B คือรถบัสปรับอากาศ
- รหัสประจารถ MB คือรถมินิบสั / รถไมโครบัส
- รหัสประจารถ V คือรถตู ้
- รหัสประจารถ VVS คือรถตู ้ วีไอพี / รถเก๋ ง

ส่ วนที่ 1 - 47

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
1.2 ยานพาหนะสาหรับขนส่ งภายใต้ สัญญาลิสซิ่ง (Financial Leasing) กับเจ้ าหนีส้ ถาบันการเงิน
บริ ษทั ฯ มียานพาหนะที่ภายใต้สัญญาเช่าการเงินจานวน 35 คันโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับ รหัสประจา ทะเบียน
วันที่ทา
วันครบ
อายุ ยีห่ ้ อ
ค่ าเสื่ อมราคา
ที่
รถ
รถ
สั ญญา
กาหนด สั ญญา
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
ส่ วนที่ 1 - 48

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ลาดับ
ที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35

รหัสประจา
รถ
B129
B130
B131
B132
B133
B134
B135
B136
B137

ทะเบียน
รถ
30-0785
30-0786
30-0787
30-0793
30-0795
30-0794
30-0806
30-0807
30-0808

วันที่ทา
สั ญญา
09 เม.ย. 58
09 เม.ย. 58
09 เม.ย. 58
17 เม.ย. 58
17 เม.ย. 58
17 เม.ย. 58
05 มิ.ย. 58
05 มิ.ย. 58
05 มิ.ย. 58

วันครบ
อายุ
กาหนด สั ญญา
09 มี.ค. 63
5
09 มี.ค. 63
5
09 มี.ค. 63
5
17 มี.ค. 63
5
17 มี.ค. 63 5
17 มี.ค. 63 5
05 พ.ค. 63 5
05 พ.ค. 63 5
05 พ.ค. 63 5

ยีห่ ้ อ
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
สแกนเนีย
สแกนเนีย
สแกนเนีย
สแกนเนีย
สแกนเนีย
สแกนเนีย

ค่ าเสื่ อมราคา
10 ปี
05 มี.ค. 68
05 มี.ค. 68
05 มี.ค. 68
02 มี.ค. 68
02 มี.ค. 68
02 มี.ค. 68
26 เม.ย. 68
26 เม.ย. 68
26 เม.ย. 68

1.3 ยานพาหนะสาหรับขนส่ งภายใต้ สัญญาเช่ าซื้อ (Hire Purchase) กับเจ้ าหนีส้ ถาบันการเงิน
บริ ษทั ฯ มียานพาหนะที่ภายใต้สัญญาเช่าซื้ อจานวน 151 คันโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับ รหัส
ทะเบียน
วันที่ทา
วันครบ
อายุ
ยีห่ ้ อ
ค่ าเสื่ อมราคา
ที่
ประจา
รถ
สั ญญา
กาหนด
สั ญญา
10 ปี
รถ
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
โตโยต้า
17 ธ.ค. 68
8
VVS02 30-0850 25 ม.ค. 59
25 ธ.ค. 62
4
โตโยต้า
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
ส่ วนที่ 1 - 49

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ลาดับ
ที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

รหัส
ประจา
รถ
B146
B147
B148
B149
B150
B151
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V29
B152
B153
B154
B155
B156
B157
B158
V30
V31
V32
B159

ทะเบียน
รถ

วันที่ทา
สั ญญา

วันครบ
กาหนด

อายุ
สั ญญา

ยีห่ ้ อ

ค่ าเสื่ อมราคา
10 ปี

30-0863
30-0864
30-0865
30-0866
30-0867
30-0868
30-0856
30-0855
30-0854
30-0853
30-0876
30-0877
30-0878
30-0881
30-0882
30-0883
30-0884
30-0886
30-0890
30-0887
30-0889
30-0916
30-0917
30-0918
30-0967
30-0966
30-0965
30-3712

15 มี.ค. 59
15 มี.ค. 59
15 มี.ค. 59
15 มี.ค. 59
15 มี.ค. 59
15 มี.ค. 59
29 ก.พ. 59
29 ก.พ. 59
29 ก.พ. 59
29 ก.พ. 59
31 มี.ค. 59
31 มี.ค. 59
31 มี.ค. 59
25 เม.ย. 59
25 เม.ย. 59
25 เม.ย. 59
25 เม.ย. 59
18 เม.ย. 59
18 เม.ย. 59
18 เม.ย. 59
18 เม.ย. 59
12 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
25 ก.ย. 59
25 ก.ย. 59
25 ก.ย. 59
25 พ.ย. 59

15 ก.พ. 63
15 ก.พ. 63
15 ก.พ. 63
15 ก.พ. 63
15 ก.พ. 63
15 ก.พ. 63
29 ม.ค. 63
29 ม.ค. 63
29 ม.ค. 63
29 ม.ค. 63
29 ก.พ. 63
29 ก.พ. 63
29 ก.พ. 63
25 มี.ค. 63
25 มี.ค. 63
25 มี.ค. 63
25 มี.ค. 63
18 เม.ย. 64
18 เม.ย. 64
18 เม.ย. 64
18 เม.ย. 64
20 ก.ค. 64
20 ก.ค. 64
20 ก.ค. 64
25 ก.ย. 63
25 ก.ย. 63
25 ก.ย. 63
25 ต.ค. 64

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5

ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
ฮีโน่

08 ก.พ. 69
08 ก.พ. 69
08 ก.พ. 69
08 ก.พ. 69
08 ก.พ. 69
08 ก.พ. 69
19 ม.ค. 69
19 ม.ค. 69
19 ม.ค. 69
19 ม.ค. 69
25 ก.พ. 69
25 ก.พ. 69
25 ก.พ. 69
14 มี.ค. 69
14 มี.ค. 69
14 มี.ค. 69
14 มี.ค. 69
17 เม.ย. 69
17 เม.ย. 69
17 เม.ย. 69
17 เม.ย. 69
11 ก.ค. 69
11 ก.ค. 69
11 ก.ค. 69
21 ก.ย. 69
21 ก.ย. 69
21 ก.ย. 69
17 ต.ค. 69
ส่ วนที่ 1 - 50

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ลาดับ
ที่
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

รหัส
ประจา
รถ
MB03
MB04
MB05
VVS03
VVS04
VVS05
V33
V34
B160
B161
B162
B163
B164
B165
B166
B167
B168
B169
V35
V36
V37
V38
V39
VVS06
B170
B171
B172
B173

ทะเบียน
รถ

วันที่ทา
สั ญญา

วันครบ
กาหนด

อายุ
สั ญญา

ยีห่ ้ อ

ค่ าเสื่ อมราคา
10 ปี

30-3745
30-3746
30-3747
30-3823
30-3823
งค 1773
30-3825
30-3826
30-1030
30-1031
30-1034
30-1036
30-1037
30-1032
30-1038
30-1033
30-1039
30-1040
30-1135
30-1136
30-1142
30-1143
30-1148
30-1149
30-4107
30-4108
30-4122
30-4124

25 ธ.ค. 59
25 ธ.ค. 59
25 ธ.ค. 59
10 มี.ค. 60
10 มี.ค. 60
10 มี.ค. 60
10 มี.ค. 60
10 มี.ค. 60
25 พ.ค. 60
25 พ.ค. 60
07 เม.ย. 60
07 เม.ย. 60
07 เม.ย. 60
07 เม.ย. 60
07 เม.ย. 60
07 เม.ย. 60
07 เม.ย. 60
07 เม.ย. 60
27 ส.ค. 60
27 ส.ค. 60
27 ส.ค. 60
27 ส.ค. 60
27 ก.ย. 60
27 ก.ย. 60
27 ต.ค. 60
27 ต.ค. 60
27 ต.ค. 60
27 ต.ค. 60

25 พ.ย. 63
25 พ.ย. 63
25 พ.ย. 63
10 ก.พ. 64
10 ก.พ. 64
10 ก.พ. 64
10 ก.พ. 64
10 ก.พ. 64
25 พ.ค. 65
25 พ.ค. 65
25 เม.ย. 65
25 เม.ย. 65
25 เม.ย. 65
25 เม.ย. 65
25 เม.ย. 65
25 เม.ย. 65
25 เม.ย. 65
25 เม.ย. 65
27 ก.ค. 64
27 ก.ค. 64
27 ก.ค. 64
27 ก.ค. 64
27 ส.ค. 64
27 ส.ค. 64
27 ก.ย. 65
27 ก.ย. 65
27 ก.ย. 65
27 ก.ย. 65

4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5

ยูท่ ง
ยูท่ ง
ยูท่ ง
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่

16 พ.ย. 69
16 พ.ย. 69
16 พ.ย. 69
02 ก.พ. 70
02 ก.พ. 70
02 ก.พ. 65
06 ก.พ. 70
06 ก.พ. 70
06 เม.ย. 70
06 เม.ย. 70
06 เม.ย. 70
06 เม.ย. 70
06 เม.ย. 70
06 เม.ย. 70
06 เม.ย. 70
06 เม.ย. 70
06 เม.ย. 70
06 เม.ย. 70
16 ก.ค. 70
16 ก.ค. 70
16 ก.ค. 70
16 ก.ค. 70
07 ส.ค. 70
07 ส.ค. 70
03 ก.ย. 70
03 ก.ย. 70
03 ก.ย. 70
03 ก.ย. 70
ส่ วนที่ 1 - 51

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ลาดับ
ที่
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

รหัส
ประจา
รถ
B174
B175
B176
B177
B178
B179
B180
B181
B182
B183
B184
B185
B186
B187
B188
B189
B190
V40
V41
V42
V43
V44
VVS07
VVS08
MB07
MB08
MB09
MB10

ทะเบียน
รถ

วันที่ทา
สั ญญา

วันครบ
กาหนด

อายุ
สั ญญา

ยีห่ ้ อ

ค่ าเสื่ อมราคา
10 ปี

30-4125
30-1426
30-4127
30-4128
30-4132
30-4133
30-4170
30-4181
30-4182
30-4183
30-4231
30-4232
30-4253
30-4254
30-4233
30-4255
30-4256
30-4230
30-4224
30-4225
30-4226
30-4227
30-4228
30-4229
30-4360
30-4361
30-4362
30-4363

27 ต.ค. 60
27 ต.ค. 60
27 ต.ค. 60
27 ต.ค. 60
27 ต.ค. 60
27 ต.ค. 60
15 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60
27 พ.ย. 60
15 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60
27 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60
16 ม.ค. 61
16 ม.ค. 61
16 ม.ค. 61
16 ม.ค. 61

27 ก.ย. 65
27 ก.ย. 65
27 ก.ย. 65
27 ก.ย. 65
27 ก.ย. 65
27 ก.ย. 65
15 พ.ย. 65
15 พ.ย. 65
15 พ.ย. 65
15 พ.ย. 65
27 ต.ค. 65
15 พ.ย. 65
15 พ.ย. 65
27 ต.ค. 65
27 ต.ค. 65
27 ต.ค. 65
27 ต.ค. 65
10 ต.ค. 64
10 ต.ค. 64
10 ต.ค. 64
10 ต.ค. 64
10 ต.ค. 64
10 ต.ค. 64
10 ต.ค. 64
16 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5

ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
เบนซ์
เบนซ์
เบนซ์
เบนซ์

03 ก.ย. 70
03 ก.ย. 70
03 ก.ย. 70
03 ก.ย. 70
19 ก.ย. 70
19 ก.ย. 70
09 ต.ค. 70
09 ต.ค. 70
09 ต.ค. 70
09 ต.ค. 70
09 ต.ค. 70
09 ต.ค. 70
09 ต.ค. 70
09 ต.ค. 70
09 ต.ค. 70
09 ต.ค. 70
09 ต.ค. 70
10 ต.ค. 70
10 ต.ค. 70
10 ต.ค. 70
10 ต.ค. 70
10 ต.ค. 70
10 ต.ค. 70
10 ต.ค. 70
12 ธ.ค. 70
12 ธ.ค. 70
12 ธ.ค. 70
12 ธ.ค. 70
ส่ วนที่ 1 - 52

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ลาดับ
ที่
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

รหัส
ประจา
รถ
MB11
MB12
B191
B192
B193
B194
B195
B196
B197
B198
MB13
MB14
MB15
MB16
MB17
MB18
MB19
B199
B200
MB20
V45
V46
V47
V48
MB21
MB22
MB23
MB24

ทะเบียน
รถ

วันที่ทา
สั ญญา

วันครบ
กาหนด

อายุ
สั ญญา

ยีห่ ้ อ

ค่ าเสื่ อมราคา
10 ปี

30-4364
30-4366
30-4368
30-4369
30-4370
30-4371
30-4372
30-4374
30-4375
30-4376
30-1240
30-1241
30-1257
30-1258
30-1259
30-1260
30-4408
30-4595
30-4596
30-4617
30-4608
30-4609
30-4614
30-4613
30-4636
30-4637
30-4638
30-4639

16 ม.ค. 61
20 ม.ค. 60
20 ม.ค. 60
20 ม.ค. 60
20 ม.ค. 60
20 ม.ค. 60
20 ม.ค. 60
20 ม.ค. 60
20 ม.ค. 60
20 ม.ค. 60
25 ก.พ. 61
25 ก.พ. 61
25 ก.พ. 61
25 ก.พ. 61
25 ก.พ. 61
25 ก.พ. 61
25 ก.พ. 61
16 มิ.ย. 61
16 มิ.ย. 61
16 มิ.ย. 61
30 มิ.ย. 61
30 มิ.ย. 61
30 มิ.ย. 61
30 มิ.ย. 61
15 ก.ค. 61
15 ก.ค. 61
15 ก.ค. 61
15 ก.ค. 61

16 ธ.ค. 65
20 ธ.ค. 65
20 ธ.ค. 65
20 ธ.ค. 65
20 ธ.ค. 65
20 ธ.ค. 65
20 ธ.ค. 65
20 ธ.ค. 65
20 ธ.ค. 65
20 ธ.ค. 65
25 ม.ค. 66
25 ม.ค. 66
25 ม.ค. 66
25 ม.ค. 66
25 ม.ค. 66
25 ม.ค. 66
25 ม.ค. 66
16 พ.ค. 66
16 พ.ค. 66
16 พ.ค. 66
30 พ.ค. 66
30 พ.ค. 66
30 พ.ค. 66
30 พ.ค. 66
15 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
5

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

12 ธ.ค. 70
12 ธ.ค. 70
15 ธ.ค. 70
15 ธ.ค. 70
15 ธ.ค. 70
15 ธ.ค. 70
15 ธ.ค. 70
15 ธ.ค. 70
15 ธ.ค. 70
15 ธ.ค. 70
16 ม.ค. 71
16 ม.ค. 71
16 ม.ค. 71
16 ม.ค. 71
16 ม.ค. 71
16 ม.ค. 71
16 ม.ค. 71
14 พ.ค. 71
14 พ.ค. 71
14 พ.ค. 71
25 พ.ค. 71
25 พ.ค. 71
25 พ.ค. 71
25 พ.ค. 71
05 มิ.ย. 71
05 มิ.ย. 71
05 มิ.ย. 71
05 มิ.ย. 71
ส่ วนที่ 1 - 53

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ลาดับ
ที่
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

รหัส
ประจา
รถ
MB25
MB27
MB28
MB29
V49
V50
V51
V52
V53
V54
V55
V56
V57
V58
V59
V60
V61
V62
B201
B202
B203
B204
B205
B206
B207

ทะเบียน
รถ

วันที่ทา
สั ญญา

วันครบ
กาหนด

อายุ
สั ญญา

ยีห่ ้ อ

ค่ าเสื่ อมราคา
10 ปี

30-4640
30-1374
30-1375
30-1376
30-1389
30-1390
30-1391
30-1392
30-1393
30-1394
30-1395
30-1396
30-1397
30-1398
30-4897
30-4898
30-4899
30-4900
30-1503
30-1504
30-1505
30-1506
30-4989
30-4997
30-4998

15 ก.ค. 61
24 ก.ค. 61
24 ก.ค. 61
24 ก.ค. 61
05 ส.ค. 61
05 ส.ค. 61
05 ส.ค. 61
05 ส.ค. 61
05 ส.ค. 61
15 ส.ค. 61
15 ส.ค. 61
15 ส.ค. 61
15 ส.ค. 61
15 ส.ค. 61
25 พ.ย. 61
25 พ.ย. 61
25 พ.ย. 61
25 พ.ย. 61
20 ม.ค. 62
20 ม.ค. 62
20 ม.ค. 62
20 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 61

15 มิ.ย. 66
24 มิ.ย. 66
24 มิ.ย. 66
24 มิ.ย. 66
5 ก.ค. 65
05 ก.ค. 65
05 ก.ค. 65
05 ก.ค. 65
05 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65
25 ต.ค. 65
25 ต.ค. 65
25 ต.ค. 65
25 ต.ค. 65
20 ธ.ค. 66
20 ธ.ค. 66
20 ธ.ค. 66
20 ธ.ค. 66
30 พ.ย. 66
30 พ.ย. 66
30 พ.ย. 66

5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5

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

05 มิ.ย. 71
18 มิ.ย. 71
18 มิ.ย. 71
18 มิ.ย. 71
25 มิ.ย. 71
25 มิ.ย. 71
25 มิ.ย. 71
25 มิ.ย. 71
25 มิ.ย. 71
02 ก.ค. 71
02 ก.ค. 71
02 ก.ค. 71
02 ก.ค. 71
02 ก.ค. 71
22 ต.ค. 71
22 ต.ค. 71
22 ต.ค. 71
22 ต.ค. 71
14 ธ.ค. 71
14 ธ.ค. 71
14 ธ.ค. 71
14 ธ.ค. 71
27 พ.ย. 71
27 พ.ย. 71
27 พ.ย. 71

ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ฯ พิ จารณาลัก ษณะของการท าสั ญญาเช่ า ทางการเงิ น ระหว่า งสั ญญาเช่ า ทางการเงิ น
(Financial Leasing) และสัญญาเช่าซื้ อ (Hire Purchase) โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของการชาระค่างวด
ส่ วนที่ 1 - 54

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
อัตราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่รับรู ้ และการบันทึกบัญชี ผ่านสัญญาทั้งสองรู ปแบบ เนื่ องจากการตัดค่า
เสื่ อมราคาและต้นทุนทางการเงินของสัญญาทั้งสองรู ปแบบมีขอ้ จากัดและแตกต่างกัน ส่ งผลให้ตน้ ทุนทาง
ภาษีที่บริ ษทั ต้องชาระในแต่ละปี แตกต่างกันออกไป
1.4 ยานพาหนะสาหรับขนส่ งของบริษัทฯ ทีม่ ีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ ไม่มียานพาหนะสาหรับขนส่ งที่มีภาระผูกพันใดๆ
1.5 ยานพาหนะสาหรับสนับสนุนเพือ่ การซ่ อมบารุ งและใช้ ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการเดินรถ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีรถกระบะสาหรับฝ่ ายปฏิบตั ิการและฝ่ ายซ่อมบารุ งรักษาเพื่อใช้
ในการปฏิบตั ิงานสนับสนุนการเดินรถ จานวน 9 คัน ดังนี้
ลาดับ
ที่

ทะเบียนรถ

ระยะเวลาสั ญญา
(ปี )

ยีห่ ้ อ

ค่ าเสื่ อม
ราคา 5 ปี

ขต 3086

วันที่ทา
วันทีส่ ิ้นสุ ด
สั ญญา
การชาระ
เช่ าซื้อ
ผ่อนชาระเสร็ จสิ้ นแล้ว

1

4

มิตซูบิชิ

หมดแล้ว

2

ขท 1057

ผ่อนชาระเสร็ จสิ้ นแล้ว

4

มิตซูบิชิ

หมดแล้ว

3

ฒจ 9153

ผ่อนชาระเสร็ จสิ้ นแล้ว

4

มิตซูบิชิ

หมดแล้ว

4
5

ฒฉ 6838
ผม 2179

ผ่อนชาระเสร็ จสิ้ นแล้ว
ผ่อนชาระเสร็ จสิ้ นแล้ว

4
4

มิตซูบิชิ
มิตซูบิชิ

หมดแล้ว
หมดแล้ว

6

ผม 8065

ผ่อนชาระเสร็ จสิ้ นแล้ว

4

มิตซูบิชิ

หมดแล้ว

7

ขษ 6037

10 มี.ค. 59

20 มี.ค. 63

4

ฮอนด้า

09 มี.ค. 64

8

ผห 4240

เงินสด

-

-

มิตซูบิชิ

28 เม.ย. 65

9

ผอ 5834

เงินสด

-

-

โตโยต้า

09 เม.ย. 66

หมายเหตุ
ลาดับที่ 1 - 6 และลาดับที่ 8 - 9 เป็ นประเภทรถกระบะ
ลาดับที่ 7 เป็ นประเภทรถเก๋ ง

4.4 ทรัพย์สินไม่ มีตัวตน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษ ัท ฯ มี สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนจ านวน 0.64 ล้า นบาท ได้แ ก่ ร ะบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส่ วนที่ 1 - 55

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
4.5 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ งผูโ้ ดยสารเลขที่
70/2553 ออกโดยกรมขนส่ งทางบก ตั้งแต่วนั ที่ 11 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 เป็ นระยะเวลา 5
ปี
4.6 ใบรับรอง มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยทางถนน (BS ISO39001 : 2012 Road traffic safety
management system)
บริ ษทั ฯ ได้รับใบรับรอง มาตรฐานการบริ หารความปลอดภัยทางถนน (BS ISO39001 : 2012 Road
traffic safety management system) ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 เป็ นระยะเวลา 3 ปี
4.7 สั ญญาสาคัญทีเ่ กี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจ
1. สั ญญาให้ บริการ
บริ ษทั ฯ มีสัญญาการให้บริ การรับส่ งบุคลากรกับลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมจานวนทั้งสิ้ น
35 สัญญา โดยมีสาระสาคัญของสัญญา ดังนี้
1. บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาตามสัญญา สัญญาฉบับที่ 1 เริ่ มเดือนกรกฎาคม ปี 2561 ถึงปี 2562 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือน
กรกฎาคม ปี 2560)
2.

สัญญาฉบับที่ 2 เริ่ มเดือนมกราคม ปี 2561 ถึงปี 2565 (สาหรับรถมินิบสั )
บริษัท คอลเกต ปาล์ม โอลีฟ (ประเทศไทย) จากัด

สถานที่ต้ งั

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนมีนาคม ปี 2559 (มีผลบังคับใช้ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ทาสัญญา)
3. บริษัท คาร์ ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี จังหวัดระยอง

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนมีนาคม ปี 2560 ถึงปี 2563
4. บริษัท ชู ฮะสึ (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั

อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนเมษายน ปี 2561 ถึงปี 2562 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนเมษายน ปี 2560)
5. บริษัท ไดกิน้ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
ส่ วนที่ 1 - 56

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนมกราคม ปี 2559 ถึงปี 2563
6. บริษัท โดนัลด์ สัน (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี จังหวัดระยอง

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนมิถุนายน ปี 2560 ถึงปี 2563 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนมิถุนายน ปี 2557)
7. บริษัท ฮันวา สตีล เซอร์ วสิ (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนตุลาคม ปี 2561 ถึงปี 2562 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนตุลาคม ปี 2560)
8. บริษัท อินเตอร์ เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาสัญญา

สัญญาฉบับที่ 1 เริ่ มเดือนพฤศจิกายน ปี 2559 ถึงปี 2564 (สาหรับรถตู)้

9.

สัญญาฉบับที่ 2 เริ่ มเดือนพฤศจิกายน ปี 2559 ถึงปี 2564 (สาหรับรถบัส)
บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์ ) จากัดในกลุ่ม

บริษัท

เจเทคโตะ (ไทยแลนด์ ) จากัด - สานักงานใหญ่

สถานที่ต้ งั

ถนนบางนาตราด ต.บางวัว อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนกรกฎาคม ปี 2557 ถึงปี 2562
ชื่อบริษัท

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์ ) จากัด - สาขานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์

สถานที่ต้ งั

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่อบริษัท

บริษัท โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์ ) จากัด

สถานที่ต้ งั
ถนนบางนาตราด ต.บางวัว อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา
10. บริษัท เอ็นเอส - สยามยูไนเต็ดสตีล จากัด
สถานที่ต้ งั

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนเมษายน ปี 2558 ถึงปี 2564
11. บริษัท ไทยออยส์ จากัด (มหาชน)
สถานที่ต้ งั

อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 ถึงปี 2566 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนพฤศจิกายน ปี 2560)
12. บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์ วสิ เซส เอเชีย จากัด
สถานที่ต้ งั

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนมกราคม ปี 2561 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนมกราคม ปี 2560)
13. บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
ส่ วนที่ 1 - 57

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
สถานที่ต้ งั

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี จังหวัดระยอง

ระยะเวลาตามสัญญา สัญญาฉบับที่ 1 เริ่ มเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 ถึงปี 2561 (สิ้ นสุ ดสัญญาแล้ว)
สัญญาฉบับที่ 2 เริ่ มเดือนพฤศจิกายน ปี 2559 ถึงปี 2562
สัญญาฉบับที่ 3 เริ่ มเดือนตุลาคม ปี 2559 ถึงปี 2563
14. บริษัท โตโยด้ า โกเซ (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนเมษายน ปี 2561 ถึงปี 2563 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนเมษายน ปี 2555)
15. บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด
สถานที่ต้ งั

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนเมษายน ปี 2556 (กาหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วนั ส่ งมอบรถ)
16. บริษัท ซีจี - พีทเี อ จากัด
สถานที่ต้ งั

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนมิถุนายน ปี 2561 ถึงปี 2562 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนมิถุนายน ปี 2560)
17. บริษัท เด็นโซ่ เท็น (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดระยอง

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนพฤษภาคม ปี 2557 ถึงปี 2562
18. บริษัท มาเจนด์ แมคซิส จากัด
สถานที่ต้ งั

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี จังหวัดระยอง

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนมกราคม ปี 2562 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนมกราคม ปี 2561)
19. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
สถานที่ต้ งั

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนเมษายน ปี 2558 ถึงปี 2563
20. บริษัท โพสโค – ไทยน๊ อคซ์ จากัด (มหาชน)
สถานที่ต้ งั

นิคมอุตสาหกรรมระยองอินดัสเตรี ยลปาร์ ค

ระยะเวลาตามสัญญา เดือนกรกฎาคม ปี 2561 ถึงปี 2564 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนเมษายน ปี 2560)
21. บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จากัด
สถานที่ต้ งั

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนมกราคม ปี 2559 (กาหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วนั ส่ งมอบรถ)
22. บริษัท อิเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จากัด
ส่ วนที่ 1 - 58

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
บริษัท อิเลคโทรลักซ์ (EMA) ประเทศไทย จากัด
สถานที่ต้ งั

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนมีนาคม ปี 2559 ถึงปี 2564
บริษัท อิเลคโทรลักซ์ (ELS) ประเทศไทย จากัด
สถานที่ต้ งั

จังหวัดระยอง

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนเมษายน ปี 2559 ถึงปี 2564
23. บริษัท อ่ อนนุช แลนด์ จากัด
สถานที่ต้ งั

กรุ งเทพมหานคร

ระยะเวลาตามสัญญา สัญญาฉบับที่ 1 เริ่ มเดือนมิถุนายน ปี 2559 ถึงปี 2564 (สาหรับรถมินิบสั )
สัญญาฉบับที่ 2 เริ่ มเดือนกรกฎาคม ปี 2561 ถึงปี 2565 (สาหรับรถมินิบสั )
24. บริษัท สปอร์ ต เซอร์ วสิ เซส อัลไลแอนซ์ จากัด
สถานที่ต้ งั

จังหวัดระยอง

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนมกราคม ปี 2561 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนมกราคม ปี 2560)
25. บริษัท ไออาร์ พซี ี จากัด (มหาชน)
สถานที่ต้ งั

จังหวัดระยอง

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนมกราคม ปี 2560 ถึงปี 2561 (สิ้ นสุ ดสัญญาแล้ว)
เริ่ มเดือนกุมภาพันธ์ปี 2561 ถึงปี 2566
26. บริษัท ไอซิน ออโตโมทีฟ คาสติง้ จากัด
สถานที่ต้ งั

จังหวัดปราจีนบุรี

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ถึงปี 2565
27. บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด
สถานที่ต้ งั

จังหวัดระยอง

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ถึงปี 2562
28. บริษัท อินทรี อีโคไซเคิลจากัด
สถานที่ต้ งั

จังหวัดระยอง

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนกันยายน ปี 2560 ถึงปี 2563
29. บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จากัด
สถานที่ต้ งั

จังหวัดระยอง

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนกรกฎาคม ปี 2561 ถึงปี 2566 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือน พฤษภาคม ปี 2559)
ส่ วนที่ 1 - 59

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
30. บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั

จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนกันยายน ปี 2560 ถึงปี 2564
31. บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน)
สถานที่ต้ งั

จังหวัดสระบุรี

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 ถึงปี 2563
32. บริษัท บริดจสโตน สเปเชี ยลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั

จังหวัดระยอง

ระยะเวลาตามสัญญา สัญญาฉบับที่ 1 เริ่ มเดือนตุลาคม ปี 2560 ถึงปี 2561 (สาหรับรถตูแ้ ละรถมินิบสั )
สัญญาฉบับที่ 2 เริ่ มเดือนตุลาคม ปี 2560 ถึงปี 2561 (สาหรับรถบัส)
33. บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จากัด
สถานที่ต้ งั

จังหวัดสมุทรปราการ

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนกรกฎาคม ปี 2561 ถึงปี 2566
34. บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์ นิ่ง จากัด (มหาชน)
สถานที่ต้ งั

จังหวัดระยอง

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนสิ งหาคม ปี 2561 ถึงปี 2565
35. บริษัท อาร์ พี ทรานสปอร์ ตเทชั่น จากัด
สถานที่ต้ งั

จังหวัดสุ ราษฎ์ธานี

ระยะเวลาตามสัญญา เริ่ มเดือนธันวาคม ปี 2561 ถึงปี 2562
หมายเหตุ :
ลาดับที่ 9 : บริ ษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จากัด และในกลุ่ม ประกอบด้วย บริ ษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จากัด สานักงานใหญ่และบริ ษทั โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) จากัด และบริ ษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จากัด - สาขานิ คม
อุตสาหกรรมเกตเวย์
ลาดับที่ 16 : บริ ษทั สยาม มิตซุย พีทีเอ จากัด แจ้งเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั ซีจี-เอ็ม พีทีเอ จากัด
ลาดับที่ 17 : บริ ษทั ฟูจิทสึ เท็น (ประเทศไทย) จากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั เด็นโซ่ เท็น (ประเทศไทย) จากัด และ
เมื่อครบกาหนดสัญญาหากไม่มีฝ่ายใดแสดงความจานงยุติสญ
ั ญานี้มีผลใช้อีกคราวละ 1 ปี หลังครบกาหนดสัญญา
ลาดับที่ 22 : บริ ษทั อีเล็คโทรลักซ์ ประเทศไทย จากัด และในกลุ่มประกอบด้วย บริ ษทั อีเล็คโทรลักซ์ (EMA) และ
บริ ษทั อีเล็คโทรลักซ์ (ELS)
ลาดับที่ 25 : บมจ. ไออาร์พีซี เมื่อสัญญาครบกาหนดจะขยายออกไปอีก 2 ปี จนถึง กุมภาพันธ์ 2568 ให้ข้ ึนอยูก่ บั การ
พิจารณาของผูว้ า่ จ้าง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ลาดับที่ 28 : บจ. อินทรี อีโคไซเคิล เมื่อครบกาหนดสัญญายังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายจะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ท้ งั หมดตามสัญญา ครบถ้วนเรี ยบร้อย

ส่ วนที่ 1 - 60

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
-

ลาดับที่ 30 : บจ. ออโตลิฟ (ประเทศไทย) ภายในหลังจากสิ้ นสุ ดสัญญาหากคู่สัญญายังคงปฏิ บตั ิต่อไป ให้ถือว่า
คู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายยินดีต่อสัญญาไปอีก 1 ปี นับจากวันสิ้นสุดสัญญา

2. สั ญญาว่าจ้ างรถร่ วม
บริ ษทั ทาสัญญาว่าจ้างรถร่ วมบริ การกว่า 71 รายเพื่อมารับส่ งบุคลากรให้กบั ลูกค้าบางราย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีสัญญาว่าจ้างรถร่ วมทั้งสิ้ น 90 คัน แบ่งเป็ นรถตูจ้ านวน 80 คัน และรถบัสจานวน 10
คัน โดยมีอายุสัญญา 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี สัญญาทั้งหมดไม่เป็ นภาระผูกพันในการจ้างงาน
กับคู่สัญญาและจะทาสัญญาต่อเมื่ อบริ ษทั มีสัญญากับลูกค้าแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ สามารถสรุ ปสาระสาคัญใน
สัญญา ได้ดงั นี้
หมวด
รายละเอียด
หมวดที่ 1 บท
ผูร้ ับจ้างร่ วม ตกลงรับจ้าง บริ การรับ-ส่ งบุคลากรของลูกค้าของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ
ทัว่ ไป
จะเป็ นผูอ้ นุญาต กาหนดเส้นทาง ระยะเวลาของสัญญา จานวนรถ เลขทะเบียนรถ
และประเภทรถจะต้องเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตจากกรมการขนส่ งทางบก ให้เป็ น
ผูป้ ระกอบการขนส่ งผูโ้ ดยสารไม่ประจาทาง
หมวดที่ 2 สภาพ ผูร้ ับจ้างร่ วมต้องนารถที่สภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา พร้อมสิ่ งอานวยความ
รถ
สะดวกพื้นฐานตามที่ทางบริ ษทั ฯ กาหนด
หมวดที่ 3
ผูร้ ับจ้างร่ วมต้องหานักขับที่ดีมีคุณสมบัติ อาทิ สุ ขภาพแข็งแรง สามารถติดต่อได้
บุคลากรขับรถ ตลอดเวลา การอบรมเรื่ องการขับรถ การซ่อมบารุ งดูแลเครื่ องยนต์, และมีมารยาทใน
การขับรถ เป็ นต้น
หมวดที่ 4 การ
ผูร้ ับจ้างร่ วมต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดหรื อระเบียบเกี่ยวกับเรื่ องรถรับ-ส่ งบุคลากรที่
บริ การ
มีและที่จะมีเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเคร่ งครัด อีกทั้งปฏิบตั ิตามคาแนะนาของบริ ษทั ฯ
โดยให้ถือว่าข้อกาหนดหรื อระเบียบและบริ ษทั ฯ สามารถตรวจสอบการทางานของผู ้
รับจ้างร่ วมได้ พร้อมกับจะต้องส่ งเอกสาร แบบบันทึกการซ่อมบารุ งสาหรับรถร่ วม
(OP-F0028.001) พร้อมกับการวางบิลทุกๆ สิ้ นเดือน
หมวดที่ 5
ผูร้ ับจ้างร่ วม ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อกระทาการผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อ
ระยะเวลาการจ้าง
ใด เช่น ผลการประเมินการบริ การไม่ถึงเกณฑ์ ยินดีให้ผรู ้ ับจ้างบอกเลิกสัญญา
จ้างได้ทนั ที
ผูร้ ับจ้างร่ วม ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจะต้องทาหนังสื อแจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ผรู ้ ับจ้างทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนบอกเลิกสัญญา
หมวดที่ 6 การ ผูร้ ับจ้างร่ วม ตกลงบริ ษทั ฯ ทาการประเมินผลการบริ การได้ และยินดียอมรับ
ประเมินผล
ผลการประเมินที่ออกมา
- การประเมินการให้บริ การ ความพึงพอใจของรถร่ วมของผูร้ ับจ้างร่ วม
ส่ วนที่ 1 - 61
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3. สั ญญาประกันภัยของรถของบริษัท
บริ ษทั ฯ มีการจัดทาประกันภัยกับยานพาหนะทุกคัน ทั้งรถที่ให้บริ การและรถสาหรับซ่ อมบารุ งและ
ใช้ในการปฏิ บตั ิงานสนับสนุ นการเดิ นรถ โดยสัญญาประกันภัยครอบคลุ มความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ได้แก่ ความเสี ยหายต่อชี วิต ร่ างกายหรื ออนามัย ความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน รวมถึงครอบคลุมความเสี ยหาย
ต่อลูกค้า ได้แก่ การชดเชยรักษาพยาบาล การชดเชยกรณี เสี ยชี วิตหรื อพิการ และยังครอบคลุมความเสี ยหาย
ที่เกิดกับรถและนักขับอีกด้วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวนสัญญาประกันภัย โดยสรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อบริษัท ประเภท จานวน
ทะเบียนรถเลขที่
ประกัน ประกันภัย กรมธรรม์
บมจ. เอ็ม ประเภท 1
88
เลขที่ผล7500, เลขที่30-3822, เลขที่30-2136, เลขที่30-2137,
เอส ไอ จี
เลขที่30-2953, เลขที่30-2970, เลขที่30-2372, เลขที่30-2444,
ประกันภัย
เลขที่30-0856, เลขที่30-0855, เลขที่30-0876, เลขที่30-0882,
เลขที่30-3825, เลขที่30-1391, เลขที่30-1483, เลขที่30-1573,
เลขที่30-1584, เลขที่30-1586, เลขที่30-1585, เลขที่30-1587,
เลขที่30-1588, เลขที่30-0658, เลขที่30-0659, เลขที่30-0660,
เลขที่30-0661, เลขที่30-0662, เลขที่30-0663, เลขที่30-0664,
เลขที่30-0665, เลขที่30-3746, เลขที่30-4360, เลขที่30-4361,
เลขที่30-4362, เลขที่30-4363, เลขที่30-4364, เลขที่30-4408,
เลขที่30-1401, เลขที่30-1682, เลขที่30-1976, เลขที่30-1977,
เลขที่30-1978, เลขที่30-1988, เลขที่30-1993, เลขที่30-2148,
เลขที่30-2184, เลขที่30-2185, เลขที่30-2373, เลขที่30-0646,
เลขที่30-0647, เลขที่30-0611, เลขที่30-2594, เลขที่30-2593,
เลขที่30-0667, เลขที่30-2980, เลขที่30-2981, เลขที่30-0841,
เลขที่30-1030, เลขที่30-1031, เลขที่30-1034, เลขที่30-1036,
เลขที่30-1037, เลขที่30-1032, เลขที่30-1038, เลขที่30-1033,
เลขที่30-1039, เลขที่30-1040, เลขที่30-4128, เลขที่30-4132,
เลขที่30-4133, เลขที่30-4182, เลขที่30-4183, เลขที่30-4231,
เลขที่30-4232, เลขที่30-4368, เลขที่30-4369, เลขที่30-4370,
เลขที่30-4371, เลขที่30-4372, เลขที่30-4374, เลขที่30-4375,
เลขที่30-4376, เลขที่30-4897, เลขที่30-4898, เลขที่30-4899,
เลขที่30-4900, เลขที่ 30-4989, เลขที่30-4997, เลขที่30-4998
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ชื่อบริษัท
ประกัน
บมจ. ไทย
ศรี
ประกันภัย

บมจ. ไทย
ศรี
ประกันภัย

ประเภท จานวน
ทะเบียนรถเลขที่
ประกันภัย กรมธรรม์
ประเภท 1
91
เลขที่ขต-3086, เลขที่ขท-1057, เลขที่ผม-8065, เลขที่ขษ-6037,
เลขที่ฒฉ-6838, เลขที่งค-1773, เลขที่ผม-2179, เลขที่ผห-4240,
เลขที่30-0849, เลขที่30-0850, เลขที่30-4228, เลขที่30-4229,
เลขที่30-0883, เลขที่30-0884, เลขที่30-0967, เลขที่30-0966,
เลขที่30-0965, เลขที่30-2588, เลขที่30-4366, เลขที่30-1240,
เลขที่30-1257, เลขที่30-1258, เลขที่30-1259, เลขที่30-1260,
เลขที่30-1374, เลขที่30-1375, เลขที่30-1376, เลขที่30-1308,
เลขที่30-1402, เลขที่30-1463, เลขที่30-1547, เลขที่30-1615,
เลขที่30-1614, เลขที่30-1987, เลขที่30-1992, เลขที่30-2078,
เลขที่30-2079, เลขที่30-2366, เลขที่30-2294, เลขที่30-2204,
เลขที่30-2205, เลขที่30-2344, เลขที่30-2352, เลขที่30-2354,
เลขที่30-2399, เลขที่30-2400, เลขที่30-2521, เลขที่30-2587,
เลขที่30-2584, เลขที่30-2501, เลขที่30-0703, เลขที่30-2641,
เลขที่30-2646, เลขที่30-2648, เลขที่30-0612, เลขที่30-0613,
เลขที่30-0614, เลขที่30-0625, เลขที่30-0624, เลขที่30-2633,
เลขที่30-2634, เลขที่30-2635, เลขที่30-2636, เลขที่30-2637,
เลขที่30-2638, เลขที่30-0669, เลขที่30-0668, เลขที่30-0670,
เลขที่30-2686, เลขที่30-2687, เลขที่30-2968, เลขที่30-2969,
เลขที่30-2982, เลขที่30-0778, เลขที่30-0779, เลขที่30-0780,
เลขที่30-0784, เลขที่30-0785, เลขที่30-0786, เลขที่30-0787,
เลขที่30-0794, เลขที่30-0795, เลขที่30-0806, เลขที่30-0807,
เลขที่30-0808, เลขที่30-0887, เลขที่30-0889, เลขที่30-0916,
เลขที่30-0917, เลขที่30-0918, เลขที่30-3712
ประเภท 3
48
เลขที่30-0853, เลขที่30-0854, เลขที่30-0877, เลขที่30-0878,
เลขที่30-3826, เลขที่30-0881, เลขที่30-1142, เลขที่30-1143,
เลขที่30-4230, เลขที่30-4224, เลขที่30-4225, เลขที่30-4226,
เลขที่30-4227, เลขที่30-4608, เลขที่30-4609, เลขที่30-1687,
เลขที่30-1686, เลขที่30-1685, เลขที่30-1942, เลขที่30-2469,
เลขที่30-0842, เลขที่30-0857, เลขที่30-0858, เลขที่30-0859,
เลขที่30-0860, เลขที่30-0861, เลขที่30-0862, เลขที่30-0863,
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ชื่อบริษัท
ประกัน

ประเภท จานวน
ประกันภัย กรมธรรม์

บมจ.
อาคเนย์

ประเภท 1

18

บมจ. ไทย
ประกันภัย

ประเภท 1

14

บจ. ที.พี.
แอนด์ แอส
โซซิเอทส์
(1992)
บจ. มิตซุย
สุ มิโตโม
อินชัวรันซ์

ประเภท 1

10

ประเภท 1

19

บจ. วิริยะ ประเภท 1
ประกันภัย
รวมสั ญญาประกันภัย
ทั้งหมด

1

ทะเบียนรถเลขที่
เลขที่30-0864, เลขที่30-0865, เลขที่30-0866, เลขที่30-0867,
เลขที่30-0868, เลขที่30-0886, เลขที่30-0890, เลขที่30-4124,
เลขที่30-4125, เลขที่30-4126, เลขที่30-4127, เลขที่30-4170,
เลขที่30-4181, เลขที่30-4253, เลขที่30-4254, เลขที่30-4233,
เลขที่30-4255, เลขที่30-4256, เลขที่30-4595, เลขที่30-4596
เลขที่30-1149, เลขที่30-2854, เลขที่30-1135, เลขที่30-1136,
เลขที่30-1392, เลขที่30-1393, เลขที่30-1394, เลขที่30-1395,
เลขที่30-1396, เลขที่30-1397, เลขที่30-1398, เลขที่30-1301,
เลขที่30-1464, เลขที่30-1638, เลขที่30-2502, เลขที่30-4107,
เลขที่30-4108, เลขที่30-4122
เลขที่30-4614, เลขที่30-4613, เลขที่30-1389, เลขที่30-1390,
เลขที่30-1391, เลขที่30-3745, เลขที่30-3747, เลขที่30-4617,
เลขที่30-4636, เลขที่30-4637, เลขที่30-4638, เลขที่30-4639,
เลขที่30-4640, เลขที่30-4604
เลขที่30-1148, เลขที่30-1338, เลขที่30-1339, เลขที่30-1637,
เลขที่30-1837, เลขที่30-2515, เลขที่30-1482, เลขที่30-1681,
เลขที่30-1684, เลขที่30-1735
เลขที่30-3823, เลขที่30-1246, เลขที่30-1241, เลขที่30-1389,
เลขที่30-1390, เลขที่30-1550, เลขที่30-1583, เลขที่30-1896,
เลขที่30-4409, เลขที่30-2149, เลขที่30-2150, เลขที่30-0781,
เลขที่30-0782, เลขที่30-0783, เลขที่30-0793, เลขที่30-1503,
เลขที่30-1504, เลขที่30-1505, เลขที่30-1506
เลขที่ผอ5834
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หมายเหตุ :
ประกันภัยชั้น 1 ให้ความคุม้ ครองต่อชีวติ ร่ างกายหรื ออนามัยของบุคคลภายนอกและผูโ้ ดยสารในรถ คุม้ ครองความ
เสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก คุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถคันเอาประกันภัย คุม้ ครองต่อความสู ญหาย
และไฟไหม้ของตัวรถคันเอาประกันภัย
ประกันภัยชั้น 3 ให้ความคุม้ ครองต่อชีวติ ร่ างกาย หรื ออนามัยของบุคคลภายนอกและผูโ้ ดยสารในรถ และคุม้ ครอง
ความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

4. สั ญญาคา้ ประกันการบริการ
ลูกค้าบางส่ วนของบริ ษทั ฯ มีเงื่อนไขให้บริ ษทั ฯ จัดทาสัญญาค้ าประกันการให้บริ การเดินรถ เพื่อเป็ น
หลักประกันในการปฏิบตั ิตามสัญญา โดยในกรณี ที่บริ ษทั ผิดนัดหรื อไม่นารถมาให้บริ การตามสัญญา อัน
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ลูกค้า ซึ่ งลูกค้าสามารถใช้สิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากสถาบันการเงินผูค้ ้ าประกัน
โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาหนังสื อสัญญาค้ าประกันการให้บริ การ (Bank Guarantee) และหนังสื อการประกวด
ราคาค้ าประกัน กับสถาบันการเงินภายในประเทศไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวนทั้งสิ้ น 3 แห่ง ดังนี้
ธนาคารกสิ กรไทย : ไม่ มีความสั มพันธ์ กบั บริษัทฯ
หนังสื อสัญญาค้ าประกันการให้บริ การ (Bank Guarantee)
วงเงินค้ าประกัน
จานวนรวม 5.47 ล้านบาท
วันที่ครบกาหนด หนังสื อค้ า - มกราคม 2566 กับบริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
ประกัน / ลูกค้าตามสัญญาค้ า - ธันวาคม 2562 กับบริ ษทั เอสซี จี เคมิคอลส์ จากัด
ประกัน
- กรกฎาคม 2564 กับบริ ษทั โพสโค - ไทยน็อคซ์ จากัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2562 กับบริ ษทั สยาม มิตซุ ย พีทีเอ จากัด
- สิ งหาคม 2563 กับบริ ษทั อินทรี อีโคไซเคิล จากัด
- ธันวาคม 2563 กับบริ ษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม จากัด
- ธันวาคม 2563 กับบริ ษทั ปูนซี เมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน)
- มิถุนายน 2566 กับบริ ษทั เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จากัด
หลักประกัน
ไม่มี
วงเงินสิ นเชื่อ
จานวน 10 ล้านบาท
ธนาคารกรุ งเทพ: ไม่ มีความสั มพันธ์ กบั บริษัทฯ
วงเงินค้ าประกัน
จานวนรวม 0.79 ล้านบาท
วันที่ครบกาหนดการค้ า
- มกราคม 2563 กับบริ ษทั ไดกิ้น อินดัสทรี ส์ (ประเทศไทย) จากัด
ประกัน
- มิถุนายน 2563 กับบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
หลักประกัน
เงินสด
วงเงินสิ นเชื่อ
จานวน 2 ล้านบาท
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ธนาคารเกียรตินาคิน: ไม่ มีความสั มพันธ์ กบั บริษัทฯ
วงเงินค้ าประกัน
จานวนรวม 0.40 ล้านบาท
วันที่ครบกาหนดการค้ า
มีนาคม 2564 ค้ าประกันกับบริ ษทั เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ลสตีล จากัด
ประกัน
หลักประกัน
ไม่มี
วงเงินสิ นเชื่อ
5.

จานวน 10 ล้านบาท

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

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อการดาเนิ น
ธุ รกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ

6.

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอืน่

ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริ ษทั ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อหุ น้ สามัญ
ชื่อย่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ น้
การประกอบธุ รกิจ
สานักงานใหญ่

สาขาระยอง

สานักงานบางพระ
เลขทะเบียนนิติบุคคล
เว็บไซต์
เลขานุการบริ ษทั /
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
ATP30 Public Company Limited
ATP30
ATP30-W1
154,678,500 บาท
137,056,570 บาท (วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุน 7 ม.ค. 2562)
0.25 บาท
ให้บริ การรถโดยสารไม่ประจาทางเพื่อขนส่ งพนักงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกเขตอุตสาหกรรม
เลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
20160
โทรศัพท์และโทรสาร 0-3846-8788
เลขที่ 13/3 ซอยมาบชลูด 4 ถนนมาบชะลูด - แหลมสน ตาบลห้วยโป่ ง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-3151
โทรสาร 0-3833-7667
เลขที่ 102/48 หมู่ที่ 9 ตาบลบางพระ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20210
โทรศัพท์และโทรสาร 0-3831-3054
0107558000105
www.atp30.com
นางสุ กานดา พุทธรักษา
โทรศัพท์ 06-3903-0049
E-Mail: sukarnda.p@atp30.com
นางสาวโชติกา วีระศิลป์
โทรศัพท์ 0-3846-8789, 09-1774-4432
E-Mail: chotiga@atp30.com
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ชื่อบริษัทภาษาไทย
ผูส้ อบบัญชี

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
5874 หรื อ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 3930
หรื อ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
4523
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จากัด (ประเทศไทย)
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7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
1. บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม ดังนี้
รายละเอียด
หน่ วย
ปี 2559
ปี 2560
ทุนจดทะเบียน
บำท
110,000,000
154,687,500
ทุนจดทะเบียนชำระ
บำท
110,000,000
123,749,951
หุน้ สำมัญ
หุน้
440,000,000
618,750,000
หุน้ สำมัญที่ชำระ
หุน้
440,000,000
494,999,804
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ น้
บำท
0.25
0.25

ปี 2561
154,687,500
130,865,945
618,750,000
523,463,781
0.25

หมำยเหตุ : บริ ษ ัท ฯ มี ก ำรจดทะเบี ยนเพิ่ ม ทุ น หุ ้ น สำมัญ จำกกำรใช้สิท ธิ แ ปลงสภำพ ATP30-W1 ครั้ งที่ 3 เมื่ อ วัน ที่ 28
ธันวำคม 2562 กับทำงกระทรวงพำณิ ชย์ในวัน ที่ 7 ม.ค. 2562 จำนวน 24.76 หุ ้น มี ทุนจดทะเบี ยนชำระแล้ว เป็ นจำนวน
137,056,570 บำทและจำนวนหุน้ สำมัญ 548,226,281 หุน้

7.2 ผู้ถือหุ้น
รำยชื่อผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่และสัดส่ วนกำรถือหุ น้ 10 ลำดับแรก โดยแสดงจำนวนหุน้ ที่ถือ ณ ต้นปี จนถึง
ปั จจุบนั ดังนี้
ลาดับที่
ชื่ อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
การถือหุ้น (%)
1 ม.ค. 2561 13 มี.ค. 2562
1
รวมจานวนหุ้นกลุ่มพานิชชี วะ
94,500,000 106,264,800 19.38
*
1.1 นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
64,260,000
76,024,800 13.87
1.2 นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ
7,560,000
7,560,000
1.38
1.3 นำยพำทิศ พำนิชชีวะ
7,560,000
7,560,000
1.38
1.4 นำยสำริ ศ พำนิชชีวะ
7,560,000
7,560,000
1.38
1.5 เด็กหญิงอำภำพิศ พำนิชชีวะ
7,560,000
7,560,000
1.38
2
รวมจานวนหุ้นกลุ่มเตชากูล
100,187,887
99,507,087 18.15
*
2.1 นำยปิ ยะ เตชำกูล
50,625,000
55,000,000 10.03
2.2 นำงสำยสุ ทธิ์ เตชำกูล
49,562,887
44,507,087
8.12
3
นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
34,200,000
42,750,000
7.80
*
4
บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ ป จากัด
29,490,199
29,390,199
5.36
5
นายพงษ์ ชัย จงไพศาลศิลป์
13,070,000
16,159,500
2.95
6
นายบัณฑิต ตุงคะเศรณี
14,000,000
15,372,000
2.80
7
นางสาววิภาวี กรมดิษฐ์
11,342,800
12,662,903
2.31
ส่ วนที่ 2 - 1

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ลาดับที่
ชื่ อผู้ถือหุ้น
8
นางจรู ญลักษณ์ พานิชชี วะ
9
นางนาธฤดี ศรีประจิตติชัย
10
นายอภิรเมธ อุตรวณิช
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
อืน่ ๆ
รวมทั้งสิ้น

จานวนหุ้น
การถือหุ้น (%)
10,125,000
10,125,000
1.85
2,000,000
9,300,000
1.70
8,405,400
1.53
308,915,886 349,936,889 63.83
186,083,918 189,289,392 36.17
494,999,804 548,226,281 100.00

หมำยเหตุ : บริ ษทั ฯ ได้ปิดสมุดวันที่ 13 มีนำคม 2562 ซึ่งคณะกรรมกำรบริ ษทั แต่ละท่ำนไม่มีสดั ส่วนกำรถือหุน้ รวมกันเกิน
กว่ำร้อยละ 25 ของหุน้ สำมัญทั้งหมด และจำนวนหุน้ ที่ถือรวมกันของคณะกรรมกำรทั้งทำงตรงและทำงอ้อมคิดรวมกันเป็ น
ร้อยละ 45.33 ของจำนวนหุน้ สำมัญทั้งหมด

7.3 การออกหลักทรัพย์อนื่
บริ ษทั ฯ มีหลักทรัพย์แปลงสภำพ คือ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สำมัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั เอที พี 30 จำกัด (มหำชน) รุ่ นที่ 1 สำหรับผูถ้ ือหุ ้น เดิม (ATP30-W1) โดยกำหนด
ระยะเวลำกำรใช้สิ ทธิ สำหรับผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถใช้สิทธิ แปลงสภำพ ATP30-W1 ได้ 4 ครั้ ง
ได้แก่วนั ที่ 29 ธันวำคม 2560 วันที่ 29 มิถุนำยน 2561 วันที่ 28 ธันวำคม 2561 และวันที่ 23 พฤษภำคม 2562
ซึ่ งกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยตรงกับวันที่ 23 พ.ค. 2562 อัตรำกำรใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย
มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญได้ 1 หุ ้นรำคำ 0.85 บำท ระยะเวลำเจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ต้ งั แต่วนั ที่ 8 - 22 เมษำยน
2562
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในแต่ละปี ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุ ทธิ ที่
เหลื อหลังจำกหักภำษีและสำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินของ
บริ ษ ัท ฯ อย่ำงไรก็ ต ำมกำรจ่ ำยเงิ น ปั น ผลดังกล่ ำ วจะขึ้ น กับ กระแสเงิ น สด แผนกำรลงทุ น เงื่ อ นไขทำง
กฎหมำย โดยทำงบริ ษทั ฯ คำนึงถึงควำมจำเป็ นและเหมำะสมของปั จจัยอื่นๆ ในอนำคตและกำรจ่ำยเงินปั น
ผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริ ษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
ทั้งนี้ มติคณะกรรมกำรของบริ ษทั ที่อนุ มตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
ขออนุมตั ิ อนึ่ง คณะกรรมกำรบริ ษทั มีอำนำจในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลได้ หำกเห็นสมควร
ว่ำมีควำมเหมำะสมและไม่กระทบต่อกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ จะต้องรำยงำนให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
ทรำบในกำรประชุมทุกครำว โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

ส่ วนที่ 2 - 2

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

รายการ
อัตรำกำไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น
อัตรำกำรจ่ำยปั นผลต่อหุ ้น
มูลค่ำเงินปั นผลที่จ่ำย (บำท)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลต่อกำไรสุ ทธิ

ปี 2559
0.044
0.045
19,681,201
ร้อยละ 94.79

ปี 2560
0.053
0.030
15,643,871
ร้อยละ 62.96

(หน่วย: บำท)
ปี 2561
0.079
0.040
21,929,051
ร้อยละ 56.51

หมำยเหตุ : อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลคำนวณมำจำกเงินปันผลจ่ำยสำหรับปี หำรด้วยกำไรสุทธิปี 2561 หักหลังสำรองตำม
กฏหมำยตั้งเพิ่มสำหรับปี 2561

ส่ วนที่ 2 - 3
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8.

โครงสร้ างการจัดการ

โครงสร้ ำงกำรจัดกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมกำรทั้งหมด 6 ชุ ด ได้แก่
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง คณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริ หำร และคณะผูบ้ ริ หำรทั้งหมด 8 ท่ำน และมีบุคลำกรของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งสิ้ น 338 ท่ำน

ส่ วนที่ 2 - 4

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

คณะกรรมการบริษทั

นายชาติชาย พานิชชีวะ

นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์

นายกาชั ย บุญจิรโชติ

นายปิ ยะ เตชากูล

นางสุ วรรณี คามั่น

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

ดร. สุ พจน์ เธียรวุฒิ

ส่ วนที่ 2 - 5

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
8.1 คณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั (Board of Directors) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 7 ท่ำน
ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
วันทีเ่ ริ่ม
เข้ าร่ วม สั ดส่ วน
ดารงตาแหน่ ง ประชุ ม ร้ อยละ
นำยชำติชำย พำนิชชีวะ ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
31 ต.ค. 2548
4/5
80
นำยวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั
31 ต.ค. 2548
5/5
100
นำยปิ ยะ เตชำกูล
กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
31 ต.ค. 2548
5/5
100
นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ กรรมกำร
31 เม.ย. 2556
4/5
80
นำงสุ วรรณี คำมัน่
กรรมกำรอิสระ
30 เม.ย. 2556
5/5
100
ดร. สุ พจน์ เธียรวุฒิ
กรรมกำรอิสระ
30 เม.ย. 2556
5/5
100
นำยกำชัย บุญจิรโชติ
กรรมกำรอิสระ
30 เม.ย. 2556
5/5
100
หมำยเหตุ :
นำงสุกำนดำ พุทธรักษำ ทำหน้ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบและเลขำนุกำรบริ ษทั
วำระพิ จำรณำกำรเลื อกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรเก่ ำที่ พ น้ จำกตำแหน่ งวำระ มติ ที่ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้น สำมัญ
ประจำปี 2561 นำยปิ ยะ เตชำกูล นำงสมหะทัย พำนิ ชชี วะและนำยกำชัย บุ ญ จิ รโชติ ได้รับ กำรแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรกลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งได้อีก เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2561
คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำรที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรจำนวน 4 ท่ ำน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 57.14 ของ
จำนวนคณะกรรมกำรบริ ษทั
ปี 2561 ไม่มีกำรจัดประชุมกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรประชุมระหว่ำงกันเอง

เรื่องทีไ่ ด้ รับการอนุมัติในปี 2561
อนุมตั ิงบกำรเงินสำหรับปี 2561 และรำยไตรมำสปี 2561 ที่ผำ่ นกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
อนุ มตั ิกำรจัดสรรกำไรเป็ นทุนสำรอง และอนุ มตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนิ นงำนประจำปี
2561
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2562
อนุมตั ิแบบประเมินควำมเพียงพอระบบควบคุมภำยใน ประจำปี 2561
อนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2561
อนุมตั ิแผนธุ รกิจและกำหนดทิศทำงดำเนินธุ รกิจ ประจำปี 2562

ส่ วนที่ 2 - 6

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพัน บริ ษทั ฯ คือ นำยชำติชำย พำนิชชีวะ นำยวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ และนำย
ปิ ยะ เตชำกูล และประทับตรำสำคัญของบริ ษทั ตำมข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่ งจำนวนชื่อหรื อกรรมกำรที่จะลง
ชื่อเป็ นสำคัญผูกพันบริ ษทั ได้น้ นั ให้กรรมกำรสองในสำมคนลงลำยมือชื่ อร่ วมกันและประทับตรำสำคัญ
ของบริ ษทั
ขอบเขตอานาจหน้ าทีป่ ระธานกรรมการบริษัท
1. รับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรในกำรกำกับ ติดตำม ดูแล กำรบริ หำรงำนและกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรให้บ รรลุ วตั ถุ ประสงค์ตำมแผนงำน นโยบำยและเป้ ำหมำยขององค์กรที่
กำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและเกิดประสิ ทธิ ผลต่อบริ ษทั
2. เป็ นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั รวมถึงควบคุมกำรประชุม
ให้เป็ นตำมข้อบังคับและระเบียบวำระที่กำหนดได้
3. เสริ มสร้ ำงควำมสัมพันธ์อนั ดี ระหว่ำงคณะกรรมกำรทุกคณะและระหว่ำงคณะกรรมกำรกับฝ่ ำยกำร
จัดกำร
สาหรับปี 2561 คณะกรรมการมีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees) ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
วันทีเ่ ริ่ม
การเข้ าร่ วม
ตาแหน่ ง
ประชุ ม
นำงสุ วรรณี คำมัน่
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 30 เม.ย. 2556
4/4
ดร. สุ พจน์ เธียรวุฒิ
กรรมกำรตรวจสอบ
30 เม.ย. 2556
4/4
นำยกำชัย บุญจิรโชติ กรรมกำรตรวจสอบ
30 เม.ย. 2556
4/4

สั ดส่ วน
ร้ อยละ
100
100
100

หมำยเหตุ :
นำงสุ วรรณี คำมัน่ กรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูม้ ีควำมรู ้และประสบกำรณ์ ในกำรสอบทำนควำมน่ ำเชื่ อถื อของงบ
กำรเงิ น ซึ่ งจบกำรศึ กษำระดับ ปริ ญ ญำตรี ส ถิ ติ ศ ำสตร์ บัณ ฑิ ต แผนกวิช ำสถิ ติ คณะพำณิ ช ยศำสตร์ ก ำรบัญ ชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และมีประสบกำรณ์กำรทำงำนที่ผำ่ นมำ โดยมีรำยละเอียดที่สำคัญดังนี้
- ปี 2551 - 2557 ดำรงตำแหน่งรองเลขำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
- ปี 2557 - 2560 ดำรงตำแหน่ง เลขำธิกำรมูลนิธิพฒั นำไท และ
- ปี 2560 ถึงปั จจุบนั ดำรงตำแหน่งกรรมกำรมูลนิ ธิพฒั นำไท สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ

ส่ วนที่ 2 - 7

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 4 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ - นำมสกุล
ตำแหน่ง
วันที่เริ่ ม
ดำรงตำแหน่ง
ดร. สุ พจน์ เธียรวุฒิ
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำม 30 เม.ย. 2557
เสี่ ยง / กรรมกำรอิสระ
นำยปิ ยะ เตชำกูล
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง /
30 เม.ย. 2557
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
น.ส. นิชำนันท์ รัตนเกตุ กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
30 เม.ย. 2557
น.ส. ปัทมำพร ประสำท กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
06 พ.ย. 2561
เขตกำรณ์

เข้ำร่ วม
ประชุม
1/1

สัดส่ วน
ร้อยละ
100

1/1

100

1/1
-

100
-

หมำยเหตุ : นำงสำวปั ทมำพร ประสำทเขตกำรณ์ ทำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees) ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ - นำมสกุล
ตำแหน่ง
วันที่เริ่ ม
เข้ำร่ วม
ดำรงตำแหน่ง ประชุม
นำยชำติชำย พำนิชชีวะ ประธำนกรรมกำรบริ หำร
31 ต.ค. 2548 16/16
นำยวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
กรรมกำรบริ หำร / ที่ปรึ กษำ
31 ต.ค. 2548 16/16
นำยปิ ยะ เตชำกูล
กรรมกำรบริ หำร /กรรมกำรผูจ้ ดั กำร 31 ต.ค. 2548 16/16
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
วันทีเ่ ริ่ม
เข้ าร่ วม
ดารง
ประชุ ม
ตาแหน่ ง
นำยกำชัย บุญจิรโชติ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนด 26 ก.พ. 2561
ค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ
ดร. สุ พจน์ เธียรวุฒิ
กรรมกำรสรรหำและกำหนด
26 ก.พ. 2561
ค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ
นำยชำติชำย พำนิชชีวะ กรรมกำรสรรหำและกำหนด
26 ก.พ. 2561
ค่ำตอบแทน

สัดส่ วน
ร้อยละ
100
100
100

สั ดส่ วน
ร้ อยละ
-

ส่ วนที่ 2 - 8

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
หมำยเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน

8.2 คณะผู้บริหาร (Management Team) ประกอบด้วยผูบ้ ริ หำรจำนวน 8 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
นำยปิ ยะ เตชำกูล
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร / รักษำกำรแทนผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยซ่อมบำรุ ง
น.ส. นิชำนันท์ รัตนเกตุ
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยปฏิบตั ิ
น.ส. พรรณี คูหำวัลย์
ผูจ้ ดั กำรอำวุโสกำรเงินและบัญชี
น.ส. โชติกำ วีระศิลป์
ผูจ้ ดั กำรกำรเงินและควบคุม
นำยวินยั พุม่ พิศ
ผูจ้ ดั กำรอำวุโสฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
น.ส. ปัทมำพร ประสำทเขต ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยประกันคุณภำพ / ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยควำมปลอดภัย (รักษำกำร) /
กำรณ์
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและเลขำนุกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
น.ส. ปนัดดำ โชติเนตร
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์และธุรกำร
นำงสุ กำนดำ พุทธรักษำ
เลขำนุกำรบริ ษทั
หมำยเหตุ :
1.
นำยธเนษฐ์ศกั ดิ์ แสนวันดี เป็ นผูจ้ ดั กำรอำวุโสฝ่ ำยปฎิบตั ิกำร ลำออกเมื่อวันที่ 1 สิ งหำคม 2561
2.
นำยภำสกร เชี่ยวชำญกิจ เป็ นผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยซ่อมบำรุ ง ลำออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2561
3.
นำงสำวปนัดดำ โชติเนตร เป็ นผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์และธุรกำร เริ่ มทำงำนวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2561
4.
นำยสมจินต์ เอกรังษี เป็ นผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์และธุรกำร ลำออกเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2561
5.
นำงสำวพรรณี คูหำวัลย์ รับตำแหน่งเป็ นผูจ้ ดั กำรอำวุโสกำรเงินและบัญชี (CFO) เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2562
6.
นำยวินยั พุม่ พิศ รับตำแหน่งเป็ นผูจ้ ดั กำรอำวุโสฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2562
7.
นำงสำวปั ทมำพร ประสำทเขตกำรณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและเลขำนุ กำรคณะกรรมกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยง จำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2561

8.3 เลขานุ การบริ ษัท : ที่กำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 3/2559 ณ วันที่ 3 สิ งคม 2559 โดยมติ
แต่งตั้ง นำงสุ กำนดำ พุทธรักษำ เป็ นผูท้ ำหน้ำที่เลขำนุ กำรบริ ษทั และเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ประวัติกำรศึกษำ :
ปริ ญญำโท คณะบริ หำรธุรกิจ วิทยำลัยพำณิ ชยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ปริ ญญำตรี คณะมนุษยศำสตย์ สถำบันรำชภัฎสวนสุ นนั ทำ
กำรอบรมเลขำนุกำรบริ ษทั : Basic Company Secretary Trainning, Jun 20-22, 2016
กำรเข้ำร่ วมประชุมปี 2561 : กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั 5/5

ส่ วนที่ 2 - 9

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษ ทั เป็ นผูค้ ดั เลื อกบุ คคลที่จะดำรงตำแหน่ งเลขำนุ กำรบริ ษ ทั โดยคัดเลื อกจำก
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมและสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ทั้งนี้ เลขำนุกำรบริ ษทั อำจ
เป็ นบุคคลเดียวกันกับเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษทั ก็ได้
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
เลขำนุ กำรบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวังและควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต
ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ งได้กำหนดบทบำทหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบสำหรับเลขำนุกำรบริ ษทั ไว้โดยเฉพำะ ดังนี้
1. ให้คำแนะนำเบื้ องต้นแก่ คณะกรรมกำรบริ ษ ทั และผูบ้ ริ หำรในข้อกฎหมำย ระเบี ย บ และข้อบังคับ
ต่ำงๆ ของบริ ษทั ฯ ที่ตอ้ งปฏิ บตั ิตำม ดูแลให้กำรดำเนิ นกิจกำรของคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นไปอย่ำง
รำบรื่ น มีประสิ ทธิ ภำพสอดคล้องกับกฏหมำยและข้อกำหนดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. รับผิดชอบในกำรจัดกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อ
ข้อบังคับของบริ ษทั
3. บันทึกรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั รวมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิ
ตำมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
4. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมกำร
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนประจำปี ของ
บริ ษทั ฯ
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
5. จัด ท ำและเก็ บ รั ก ษำทะเบี ย นกรรมกำร รำยงำนประจำปี ของบริ ษ ัท หนังสื อนัด ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น
หนัง สื อ นัด ประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท รำยงำนกำรประชุ ม ผู้ถื อ หุ ้ น และรำยงำนกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั
6. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยที่รำยงำนโดยกรรมกำรบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หำรพร้อมทั้งจัดส่ งสำเนำ
รำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยให้ประธำนกรรมกำรบริ ษทั และประธำนกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 7 วัน
ทำกำรนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ได้รับรำยงำนนั้น
7. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
8. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย

ส่ วนที่ 2 - 10

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท
เลขำนุ ก ำรบริ ษ ัท ต้องปฏิ บ ตั ิ หน้ำที่ ด้วยควำมรับผิดชอบด้วยควำมระมัดระวังและซื่ อสัตย์สุ จริ ต
รวมทั้งต้องปฏิ บ ตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุ ประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ตำมมติคณะกรรมกำร
บริ ษทั ตลอดจนมติผถู ้ ือหุ น้ ดังนี้
1. กำรตัดสิ นใจกระทำบนพื้นฐำนของข้อมูลที่น่ำเชื่อโดยสุ จริ ตเพียงพอ
2. กำรตัดสิ นใจกระทำไปโดยที่ตนเองไม่มีส่วนได้เสี ยไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อมของกำรตัดสิ นใจใน
เรื่ องนั้นๆ
3. กำรกระทำกำรโดยสุ จริ ตเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสำคัญ
4. กระทำกำรที่มีจุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสมและไม่กระทำอันเป็ นกำรขัดหรื อแย้งกับประโยชน์
ของบริ ษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
5. ไม่หำประโยชน์จำกกำรใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ที่ล่วงรู ้มำ เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนหรื อ
กำรใช้ทรัพย์สินหรื อหำโอกำสทำงธุ รกิจในลักษณะที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นหลักเกณฑ์และหลักปฎิบตั ิทวั่ ไป
ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
6. ไม่ เข้ำท ำข้อ ตกลงหรื อ สั ญ ญำใดๆ ซึ่ งอำจก่ อ ให้ เกิ ด ควำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ (Conflict of
Interest) กับบริ ษทั หรื อพนักงำนหรื อลูกค้ำและไม่ขดั แย้งต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของตน
กรณีเลขานุการบริษัท พ้นจากตาแหน่ งหรือไม่ อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ ซึ่งเป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ิของเลขำนุกำร
บริ ษทั เมื่อพ้นจำกตำแหน่งหรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกำหนดได้ ดังนี้
1. ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั แต่งตั้งเลขำนุ กำรบริ ษทั คนใหม่ภำยใน 90 วัน นับแต่วนั ที่เลขำนุ กำรบริ ษทั
คนเดิมพ้นจำกตำแหน่งหรื อไม่อำจปฏิบตั ิหน้ำที่ได้
2. ให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ัท มี อ ำนำจมอบหมำยให้ ก รรมกำรท่ ำนหนึ่ งท่ ำ นใดปฏิ บ ัติ ห น้ำ ที่ แ ทนใน
ช่วงเวลำที่เลขำนุกำรบริ ษทั พ้นจำกตำแหน่งหรื อไม่อำจปฏิบตั ิหน้ำที่ได้
3. ประธำนกรรมกำรแจ้งชื่ อเลขำนุ กำรบริ ษทั ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (กลต.) ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ที่จดั ให้มีผรู ้ ับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่ำว
4. ดำเนิ นกำรแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) ตำมข้อ 1.
และ 2. โดยรำยงำนสถำนที่เก็บเอกสำร
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8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรสำมำรถแบ่งเป็ นค่ำเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมกำร โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้
เบีย้ ประชุ ม
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น มติกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมต่อครั้งตำม
ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2561 ดังนี้
ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั
กรรมกำรบริ ษทั
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

ปี 2559
ปี 2560
วันที่ 4 เม.ย. 59 วันที่ 3 เม.ย. 60
15,000
15,000
12,000
12,000
10,000
10,000
15,000
15,000
10,000
10,000
15,000
15,000
10,000
10,000
-

(หน่วย : บำท)
ปี 2561
วันที่ 2 เม.ย. 61
15,000
12,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000

ทั้งนี้ สำหรับปี 2561 คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้รับเบี้ยประชุมรวม โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
นำยวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
นำยปิ ยะ เตชำกูล
นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ

กรรมการ
บริษัท

60,000
60,000
50,000
40,000

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ ยง
-

10,000
-

(หน่วย : บำท)
กรรมการ
รวมค่ าเบีย้
สรรหาและ
ประชุ ม
กาหนด
ค่ าตอบแทน
60,000
60,000
60,000
40,000
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รายชื่อกรรมการ

นำงสุ วรรณี คำมัน่
นำยกำชัย บุญจิรโชติ
ดร. สุ พจน์ เธียรวุฒิ
นำงสำวนิชำนันท์ รัตนเกตุ

กรรมการ
บริษัท

50,000
50,000
50,000
-

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ ยง

60,000
40,000
40,000
-

15,000
10,000

กรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่ าตอบแทน
-

รวมค่ าเบีย้
ประชุ ม

110,000
90,000
105,000
10,000

โบนัสกรรมการและค่ าตอบแทนผู้บริหาร
1. ค่ำตอบแทนกรรมกำร สำหรับปี 2561 คิดเป็ นค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี จำกผลประกอบกำร
ประจำปี ของบริ ษ ทั ในอัตรำไม่ เกิ นร้ อยละ 5 ของก ำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี หลังหักภำษี เงิ นได้นิ ติ
บุคคล โดยให้คณะกรรมกำรมีอำนำจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมกำรแต่ละท่ำน
2. ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ สำหรับปี 2561 มีเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆ ดังนี้
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น
ประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รวม

คน
7
7
7
7

ปี 2559
บาท
9,834,027
58,500
129,505
10,022,032

คน
9
9
9
9

ปี 2560
บาท
11,570,990
65,250
173,091
11,809,331

คน
8
8
8
8

ปี 2561
บาท
12,962,308
72,750
184,796
13,219,854

8.5 จานวนบุคลากรทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯ มีพนักงำนจำนวนทั้งหมด 338 คน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
หน่ วยงาน / ฝ่ าย
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
7
9
ผู้บริหาร
บัญชี
4
4
พนักงาน
กำรเงินและควบคุม
1
1
พัฒนำนักขับ
ไอที
1
1
ตรวจสอบภำยใน
-

8
4
1
1
1
1
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หน่ วยงาน / ฝ่ าย
กำรตลำด
ทรัพยำกรมนุษย์และธุรกำร
ประกันคุณภำพ
ควำมปลอดภัย
ซ่อมบำรุ ง
ปฏิบตั ิกำร
นักขับ
รวมจานวนพนักงาน

ปี 2559
1
5
1
11
17
179
227

ปี 2560
1
4
2
1
13
21
234
291

ปี 2561
1
4
2
1
13
30
271
338

หมำยเหตุ : ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรและนักขับของบริ ษทั จะแบ่งกำรบริ หำรจัดกำรตำมสถำนที่ลำนจอดรถของบริ ษทั ฯ ได้แก่ นิคม
อมตะนครชลบุรี มำบตำพุดระยอง บำงพระชลบุรี กบินทร์บุรีปรำจีนบุรีและกรุ งเทพ และเขตปริ มณฑล

ค่ าตอบแทนพนักงาน
บริ ษทั ฯ มี นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำน โดยคำนึ งถึ งควำมเหมำะสม ควำมเป็ นธรรมตำม
ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ รวมถึ ง ผลกำรปฏิ บ ัติ ง ำนของพนัก งำนแต่ ล ะคนและสอดคล้อ งกับ ค่ ำเฉลี่ ย ของ
อุตสำหกรรมเดี ยวกัน รวมถึ งค่ำตอบแทนพนักงำนทั้งระยะสั้นและระยะยำวต้องเหมำะสมกับกำรขยำยตัว
ทำงธุ รกิ จและกำรเติบ โตของบริ ษทั ส ำหรับผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน อำทิ เงินเดื อนและรำยได้อื่นๆ เช่ น
โบนัส กองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้มีกำรจัดตั้งกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พให้กบั พนักงำนของบริ ษทั
สำมำรถสมัครเข้ำเป็ นสมำชิ กกองทุน โดยแต่งตั้งให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกสิ กรไทย จำกัด เป็ น
ผูจ้ ดั กำรกองทุน บริ ษทั ฯ จะจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนในอัตรำร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงำนและพนักงำน
จ่ำยเงิ นสะสมในอัตรำร้ อยละ 3 ของเงิ นเดื อนเช่ นกัน นอกจำกนี้ บริ ษ ทั ฯ จัดให้มี สวัส ดิ กำรต่ำงๆ ให้ก ับ
พนักงำนตำมที่กฎหมำยกำหนดและจัดให้มีสวัสดิ กำรอื่ นๆ เพิ่มเติม อำทิ ชุ ดฟอร์ ม กำรประกันชี วิตและ
อุบตั ิเหตุกลุ่ม รวมถึ งกำรตรวจสุ ขภำพประจำปี สำหรับปี 2561 บริ ษทั ฯ มีกำรจ่ำยเงินเดื อนและค่ำแรงและ
ผลประโยชน์พนักงำนอื่นของพนักงำนรวมทั้งสิ้ น 99.60 ล้ำนบำท โดยรำยละเอียด ดังนี้
(หน่วย : พันบำท)
รายการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
62,515
78,136
99,600
หมำยเหตุ : บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงำนทุกคน โดยแต่งตั้งให้บริ ษทั หลักทัพย์จดั กำรกองทุน
กสิ กรไทย จำกัด เป็ นผูจ้ ดั กำรกองทุน เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 12 พ.ค. 2557 เป็ นต้นมำ บริ ษทั ฯ จะจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนในอัตรำ
ร้อยละ 3 ของเงินเดื อนพนักงำนและบริ ษทั ฯ จ่ำยสมทบให้เท่ำกัน หำกพนักงำนยกเลิกกองทุนดังกล่ำวจะได้รับเงิ นตำม
สัดส่วนเงื่อนไขที่บริ ษทั กำหนด
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ข้ อพิพาทด้ านแรงงานทีส่ าคัญใน 3 ปี ทีผ่ ่านมา
- ไม่มีขอ้ พิพำทด้ำนแรงงำนที่สำคัญ
นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัท
1. การฝึ กอบรมภายใน
บริ ษ ทั ฯ มี นโยบำยในกำรเสริ ม สร้ ำงควำมรู ้ และพัฒนำบุ คลำกร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนัก ขับ ถื อเป็ น
บุคลำกรที่สำคัญของธุ รกิจ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำด้ำนกำรขับขี่ (Technical Skill) และศักยภำพ
ทำงด้ำนจิตใจและบริ กำร (Soft Skill) ควบคู่กนั ไปเพื่อส่ งมอบคุณภำพให้แก่ผรู ้ ับบริ กำรมีกำรจัดอบรมให้แก่
นักขับ ดังนี้
วันทีอ่ บรม
07 เม.ย. 2561
28 เม.ย. 2561
09 มิ.ย. 2561
05 ก.ค. 2561
19 ส.ค. 2561
02 ก.ย. 2561
09 ก.ย. 2561
23 ก.ย. 2561
25 พ.ย. 2561
03 ก.พ. 2562
10 มี.ค. 2562
17 มี.ค. 2562

รายการฝึ กอบรม
กำรขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ รุ่ นที่ 17
กำรขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ รุ่ นที่ 18
กำรขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ รุ่ นที่ 19
กำรขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ รุ่ นที่ 20
กำรขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ รุ่ นที่ 21
กำรขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ รุ่ นที่ 22
กำรขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ รุ่ นที่ 23
กำรขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ รุ่ นที่ 24
กำรขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ รุ่ นที่ 25
กำรขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ รุ่ นที่ 26
กำรขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ รุ่ นที่ 27
กำรขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ รุ่ นที่ 28

จานวนชั่วโมง
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

จานวนพนักงาน
23
26
28
25
27
21
33
26
23
34
24
21
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กิจกรรมอบรม “การขับขี่เชิงป้องกัน”
โดยศาสตราจารย์ (กิตติมศักดิ์) บุญชนะ วิชัยกุล
วิทยากรจากสมาคมส่ งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน (ประเทศไทย)

2.

การฝึ กอบรมภายนอก
ตั้งแต่ปี 2560 จำกที่บริ ษทั ฯ ได้ผ่ำนกำรรับรองระบบมำตรฐำน ISO39001 : 2012 (ระบบกำรจัดกำร
ควำมปลอดภัย ทำงถนน Road Traffic Safety Management System: RTSMS) เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บ ั ติ ง ำนมี
ประสิ ทธิ ภำพเพิม่ ขึ้นและได้นำมำจัดอบรมให้แก่พนักงำนทุกคนในองค์กรรับทรำบอย่ำงต่อเนื่ อง
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บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้พนักงำนในกำรเข้ำร่ วมกำรฝึ กอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ ควำมเชี่ ยวชำญให้ทนั กับ
เทคโนโลยีที่ มี ก ำรพัฒ นำและกำรเปลี่ ย นแปลงอย่ำ งรวดเร็ ว และสำมำรถตอบสนองควำมต้อ งกำรใน
ให้บริ กำรต่อลูกค้ำอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ อีกทั้งด้ำนธุ รกิ จและด้ำนคุณธรรมที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินและสิ่ งแวดล้อมถือเป็ นตัวกำหนดควำมพึงพอใจของลูกค้ำจำกควำมแม่นยำ ควำมถูกต้องและผล
กำรทดสอบจึงเป็ นตัวกำหนดควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
3.

การอบรบและสั มมนาของคณะกรรมการทุกคณะ
บริ ษทั ฯ จะสนับสนุ นให้คณะกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรระดับสู งเข้ำร่ วมสัมมนำหลักสู ตรที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อกำรปฏิ บ ตั ิ ห น้ำที่ รวมทั้งได้พ บปะแลกเปลี่ ยนควำมคิ ดเห็ น กับ คณะกรรมกำรบริ ษ ทั และ
ผูบ้ ริ หำรระดับสู งจำกองค์กรอื่นๆ โดยกำรเข้ำร่ วมอบรมและสัมมนำอย่ำงน้อยจะเป็ นหลักสู ตรของสมำคม
ส่ งเสริ มสถำบั น กรรมกำรบริ ษั ท ไทย (IOD) อำทิ หลั ก สู ตร Directors Certification Program (DCP)
หลัก สู ต ร Directors Accreditation Program (DAP) หลัก สู ต ร Audit Committee Program (ACP) หลัก สู ต ร
Executive Development Program (EDP) อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังส่ งเสริ มให้คณะกรรมกำรเข้ำร่ วมอบรมต่ำงๆ ที่
เกี่ ย วกับ กำรเงิ น กำรบัญชี กำรตลำด กำรบริ หำรกิ จกำร กำรควบคุ ม ภำยใน กฏหมำยและกำรก ำกับ ดู แล
กิจกำรที่ดีเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรเป็ นไปด้วยควำมถูกต้องและเหมำะสมสำมำรถ
นำควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ไปประยุกต์ในกำรพัฒนำกิจกำรแบบยัง่ ยืนต่อไป
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9.

การกากับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
กำรกำกับดูแลกำรปฏิ บตั ิตำมหลักกำรดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่ งคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูก้ ำหนดนโยบำย
กำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี ภ ำยใต้ ห ลั ก เกณฑ์ ข องบริ ษั ท มหำชนตำมระเบี ย บปฏิ บ ั ติ ข องส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรก ำกับ หลักทรั พ ย์และตลำดหลักทรั พ ย์ (กลต.) และคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น อี ก ทั้ง
ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุกคนถือเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิ อย่ำงต่อเนื่ อง ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีพฒั นำกำรที่ดีตำมผล
ประเมิ น ด้ำ นกำรรำยงำนบรรษัท ภิ บ ำลอย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง ส ำหรั บ ปี 2561 บริ ษ ัท ฯ อยู่ใ นระดับ “ดี “ โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้
สาหรับปี
ร้ อยละ
2559
66
2560
75
2561
82
จำกผลกำรประเมิ น CGR ท ำให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ัท เชื่ อ มั่น ว่ำ กำรยึด มัน่ ในหลัก ธรรมำภิ บ ำล
จริ ยธรรมและคุณธรรมในกำรดำเนินธุ รกิจสำมำรถเสริ มสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบั กิจกำรแบบยัง่ ยืนและสำมำรถ
นำปรับปรุ งและพัฒนำกำรกำกับดูแลกิจกำรให้มีประสิ ทธิ ภำพเพิ่มขึ้น โดยบริ ษทั ฯ ได้ดำเนินกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี ดังนี้
หมวดที่ 1 : สิ ทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ซึ่ งสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นดังกล่ ำว
ครอบคลุ มสิ ทธิ พ้ืนฐำนต่ำงๆ อำทิ กำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ กำรมี ส่วนแบ่งในกำไรของกิ จกำร กำร
ได้รับข่ำวสำรข้อมูลของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่ วมกำรประชุมเพื่อออกเสี ยงในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
แต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อำทิ กำรจัดสรรเงิ น
ปั น ผล กำรก ำหนดหรื อ แก้ไ ขบัง คับ หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ และกำรลดทุ น หรื อ เพิ่ ม ทุ น เป็ นต้น ซึ่ ง
นอกเหนื อจำกสิ ท ธิ พ้ื นฐำนดังกล่ ำวแล้ว บริ ษ ทั ฯ กำหนดให้มี ก ำรดำเนิ นกำรในเรื่ องต่ำงๆ เพื่ อเป็ นกำร
ส่ งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
1.1 บริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ ขอ้ มูลประกอบวำระกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นล่วงหน้ำในเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ก่ อน
จัดส่ งเอกสำร โดยบริ ษทั ฯ จะจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุ มผูถ้ ือหุ น้ และเอกสำรประกอบล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ำ 7 วัน ซึ่ งระบุ ว นั เวลำ สถำนที่ วำระกำรประชุ ม ตลอดจนเอกสำรข้อ มู ล
ประกอบกำรประชุ มอย่ำงครบถ้วน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุ มและสิ ทธิ ของผูถ้ ื อ
หุ น้ ในกำรเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงมติ
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1.2 ในกรณี ที่ผถู ้ ื อหุ ้นไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุ มด้วยตนเอง บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ื อหุ ้นสำมำรถ
มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ำร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ
หนึ่งแบบใดที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
1.3 เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นสำมำรถแสดงควำมคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถำมได้ล่วงหน้ำก่อนหน้ำวัน
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงในกำรประชุมบริ ษทั จะจัดสรรเวลำให้เหมำะสมเพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุ ้นได้
ซักถำมแสดงควำมคิดเห็ นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มที่ และเป็ นอิสระ โดยบริ ษทั ฯ จะให้
ข้อมูลรำยละเอียดในเรื่ องดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอแก่ผถู ้ ือหุ น้
1.4 กรรมกำรทุกคนจะเข้ำร่ วมประชุ มเว้นแต่กรณี ที่มีเหตุจำเป็ น เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสำมำรถซักถำมในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องได้
1.5 เมื่อกำรประชุ มเสร็ จสิ้ น บริ ษทั ฯ จะจัดทำรำยงำนกำรประชุ มเพื่อแสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษทั ฯ มีแนวทำงกำรปฎิ บตั ิต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุกรำยกำร ทั้งผูถ้ ื อหุ ้นที่เป็ นผูบ้ ริ หำรและผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่หรื อผูถ้ ือหุ ้นรำยย่อยอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน เพื่อเป็ นกำรสร้ำง
ควำมมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นว่ำคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรของบริ ษทั จะดูแลและใช้เงินของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไป
อย่ำงเหมำะสม โดยได้กำหนดแนวทำงปฎิบตั ิให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับกำรปฎิบตั ิและปกป้ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนอย่ำง
เท่ำเทียมกันซึ่ งในกำรจัดกำรประชุ มผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุ ้นสำมำรถเสนอชื่ อบุคคลเพื่อ
เข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรล่ วงหน้ำในวันและเวลำอันควร รวมถึ งเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ื อหุ ้นที่ ไม่สำมำรถเข้ำ
ร่ วมประชุ มด้วยตนเองสำมำรถใช้สิทธิ ออกเสี ยงโดยกำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรื อผูอ้ ื่นมำประชุ ม
และออกเสี ยงลงมติแ ทนได้ ทั้งนี้ กำรดำเนิ นกำรประชุ มจะเป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั และตำมลำดับ
วำระกำรประชุ ม ที่ มี ซึ่ งบริ ษ ัท ฯ จะจัด เตรี ย มเอกสำรประกอบพิ จำรณำในแต่ ล ะวำระอย่ำงชัด เจนและ
เพียงพอ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวำระกำรประชุ มหำกไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะวำระ
สำคัญที่ผถู ้ ือหุ น้ ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อน
บริ ษทั ฯ ได้กำหนดมำตรกำรป้ องกันกรณี ที่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน และลูกจ้ำงใช้ขอ้ มูลภำยใน
เพื่อหำประโยชน์แก่ ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทำงมิชอบ โดยกำหนดแนวทำงเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร และได้แจ้ง
แนวทำงดังกล่ำวให้ทุกคนในองค์กรถื อปฎิ บตั ิ ซึ่ งมีนโยบำยและวิธีกำรติดตำมดูแลในกำรนำข้อมูลภำยใน
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริ ษทั ฯ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูด้ ูแลและพิจำรณำตัดสิ น
ควำมผิด ในกรณี ที่มีกรรมกำร และ/หรื อผูบ้ ริ หำรมีกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและมอบหมำย
ให้ผบู้ ริ หำรสู งสุ ดเป็ นผูพ้ ิจำรณำควำมผิดตำมมำตรกำรลงโทษที่กำหนดไว้ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้แจ้งให้
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรทรำบถึ งหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถื อครองหลักทรัพ ย์ของบริ ษทั ส ำหรับ ตนเอง คู่
สมรส และบุ ตรที่ ยงั ไม่ บรรลุ นิติภำวะ ตลอดจนกำรรำยงำนกำรเปลี่ ยนแปลงกำรถื อครองหลักทรั พ ย์ต่อ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมกฎหมำย มำตรำ 59 และบทลงโทษตำม
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังกำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรพึงระวังกำรดำเนิ นกำรที่มีลกั ษณะรำยกำร
ระหว่ำงกัน ของบริ ษ ัท และบริ ษ ทั ที่ เกี่ ยวข้องกับ บุ ค คลที่ อำจมี ค วำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ด้วยควำม
โปร่ งใส สำมำรถตรวจสอบได้ มี รำคำสมเหตุสมผลและเป็ นไปตำมปกติของธุ รกิ จ (Fair and arms’ length)
อีกทั้ง มีกำรกำหนดมำตรำกำรในกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษทั กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งโดย
ให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู ้ใ ห้ ค วำมเห็ น เกี่ ย วกับ ควำมจ ำเป็ นของกำรเข้ำ ท ำรำยกำร ควำม
สมเหตุสมผล และควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรนั้น โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำม
ลักษณะกำรดำเนินกำรค้ำปกติในรำคำตลำด ในกรณี ที่คณะกรรมกำรกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำร
พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะให้บุคคลที่มีควำมรู ้ ควำมชำนำญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี
ผูป้ ระเมิ น รำคำทรัพ ย์สิ น ส ำนัก กฎหมำยที่ เป็ นอิ ส ระจำกบริ ษ ัท ฯ และบุ คคลที่ มี ค วำมขัดแย้งเป็ นผูใ้ ห้
ควำมเห็ น เกี่ ย วกับ รำยกำรระหว่ำงกัน ดัง กล่ ำ ว เพื่ อ น ำไปใช้ป ระกอบกำรตัด สิ น ใจของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมกำรหรื อผูถ้ ื อหุ ้นแล้วแต่กรณี ใน
กรณี มีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่เข้ำข่ำยจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลหรื อขออนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุ ้นตำมข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยรำยละเอียดและเหตุผลของกำรทำรำยกำรให้ผถู้ ือหุ ้น
ทรำบล่วงหน้ำก่อนที่จะเข้ำทำรำยกำร
การซื้อขายหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษ ทั ฯ มุ่ งมัน่ ที่ จะปฏิ บ ัติต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรำยอย่ำงโปร่ งใสและเป็ นธรรมตำมหลัก กำรก ำกับ ดู แล
กิจกำรที่ดี เพื่อให้บรรลุเจตนำรมณ์ คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงได้จดั ทำและนำนโยบำยกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์
ของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิต่อไป
1. ข้ อห้ ามในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ ข้อมูลภายใน
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูส้ อบบัญชี และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบตั ิตำมข้อห้ำมในกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์
โดยกำรใช้ข ้อมู ล ภำยใน ซึ่ งก ำหนดไว้ในพระรำชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์ มำตรำ 241 ในกำรซื้ อหรื อขำยซึ่ ง
หลัก ทรั พ ย์จดทะเบี ย นในตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยหรื อ หลัก ทรั พ ย์ที่ ซ้ื อ ขำยในศู น ย์ซ้ื อ ขำย
หลักทรัพย์ ห้ำมมิให้บุคคลใดทำกำรซื้ อหรื อขำยหรื อเสนอซื้ อหรื อเสนอขำยหรื อชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้ อ
หรื อขำยหรื อเสนอซื้ อหรื อเสนอขำย ซึ่ งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์หรื อหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขำย
ในศู น ย์ซ้ื อขำยหลัก ทรั พ ย์ไ ม่ ว่ ำ โดยทำงตรงหรื อ ทำงอ้อ มในประกำรที่ น่ ำ จะเป็ นกำรเอำเปรี ย บต่ อ
บุคคลภำยนอก โดยอำศัยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญต่อกำรเปลี่ ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ที่ยงั มิได้
เปิ ดเผยต่ อประชำชนและตนได้ล่ วงรู ้ ม ำในตำแหน่ งหรื อฐำนะเช่ นนั้น และไม่ ว่ำกำรกระท ำดังกล่ ำวจะ
กระทำเพื่ อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่นหรื อนำข้อเท็จจริ งเช่ นนั้นออกเปิ ดเผยเพื่อให้ผอู ้ ื่นกระทำดังกล่ำว
โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน”
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2.

ช่ วงเวลาห้ ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)
2.1 ห้ำมบุ ค คลที่ บ ริ ษ ัท ฯ ก ำหนดซื้ อ ขำยหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท ฯ ในช่ วงเวลำ 30 วัน ก่ อ นกำร
เปิ ดเผย “งบกำรเงินประจำรำยไตรมำสและประจำปี ” และช่ วงเวลำอื่นที่บริ ษทั จะกำหนดเป็ น
ครั้งครำว
2.2 ในสถำนกำรณ์พิเศษ บุคคลที่ บริ ษทั ฯ กำหนดอำจขำยหลักทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในระหว่ำง
ช่ วงเวลำห้ำมซื้ อขำยหลักทรัพย์ได้ หำกตกอยู่ในสถำนกำรณ์ เช่ น มีควำมยำกลำบำกทำงกำร
เงินอย่ำงรุ นแรง หรื อต้องปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดต่ำงๆ ทำงกฎหมำย หรื อตกอยูภ่ ำยใต้คำสั่งศำล
โดยต้องจัดทำบันทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมตั ิต่อ
1.
2.
3.
4.

3.

ประธำนกรรมกำร (กรณี ผขู้ ำยเป็ นกรรมกำรหรื อเลขำนุกำรบริ ษทั )
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (กรณี ผขู้ ำยเป็ นประธำนกรรมกำร)
ผู้บ ริ ห ำรสู ง สุ ด (กรณี ผู้ข ำยเป็ นบุ ค คลที่ บริ ษ ัท ฯ ก ำหนดซึ่ งไม่ ใ ช่ ก รรมกำรและ
เลขำนุกำรบริ ษทั ) ทั้งนี้ ให้จดั ส่ งสำเนำบันทึกดังกล่ำวให้แก่เลขำนุกำรบริ ษทั ด้วย
เลขำนุ กำรบริ ษทั จะประกำศช่ วงเวลำห้ำมซื้ อขำยหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริ ษทั กำหนด
ทรำบเป็ นกำรล่วงหน้ำ

การรายงานการถือหลักทรัพย์
3.1 กำรรำยงำนครั้ งแรก : กรรมกำร ผูบ้ ริ ห ำร และผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท มี ห น้ำที่ ต้อ งจัด ท ำ
รำยงำนกำรถื อหลักทรัพย์ของ ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ นิติภำวะ ตำมแบบ 59-1
(เอกสำรแนบ 1) ของสำนักงำน ก.ล.ต. และนำส่ งให้สำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั หรื อวันปิ ดกำรเสนอ
ขำยหลักทรัพย์ต่อประชำชน ตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ มำตรำ 59
3.2 กำรรำยงำนเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง : กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรสี่ รำยแรก และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มี
หน้ำที่ตอ้ งจัดทำแบบรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ตำมแบบ 59-2 ของสำนักงำน
ก.ล.ต. และนำส่ งให้สำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 3 วันทำกำร นับแต่วนั ที่มีกำรซื้ อขำย โอน หรื อ
รับโอนหลักทรัพย์ตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์มำตรำ 59

ข้อยกเว้น : กำรเปลี่ ยนแปลงกำรถื อหลักทรั พ ย์ในกรณี ดังต่ อไปนี้ ไม่ ตอ้ งจัดท ำแบบรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ตำมแบบ 59-2
- กำรเสนอขำยหุ น้ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมตำมสัดส่ วนกำรถือหุ น้ (Rights Offering)
- กำรใช้สิทธิตำมหลักทรัพย์แปลงสภำพ
- กำรเสนอขำยหุ ้นหรื อกำรใช้สิทธิ ตำมใบส ำคัญแสดงสิ ท ธิ ที่จะซื้ อหุ ้นหรื อหุ ้นกู้แปลงสภำพ
(Warrants) ที่ อ อกใหม่ ใ ห้ แ ก่ ก รรมกำรหรื อ พนั ก งำนของบริ ษ ัท (Employee Stock Option
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-

Program “ESOP”) หรื อได้รับหลักทรัพย์จำกโครงกำรร่ วมลงทุ นระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง
(Employee Joint Investment Program “EJIP”)
กำรรับหลักทรัพย์โดยทำงมรดก
กำรโอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์จำกกำรวำงเป็ นประกันกำรซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ

4.

การซื้อขายหลักทรัพย์ทไี่ ม่ เข้ าข่ ายการซื้อขายหลักทรัพย์ตามนโยบายฉบับนี้
นโยบำยฉบับนี้ ไม่บงั คับใช้ในกรณี กำรเข้ำถือหลักทรัพย์หรื อรับคำเสนอซื้ อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ
กิจกำร (Tender Offer)
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย (Roles of Stakeholders)
บริ ษทั ฯ เคำรพสิ ทธิ ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยและกำหนดเป็ นแนวปฏิ บตั ิ ไว้ในจรรยำบรรณของบริ ษทั ฯ
เพื่อให้เกิ ดควำมมัน่ ใจว่ำสิ ทธิ ตำมกฎหมำยใดๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยไม่ว่ำจะเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น ลูกค้ำ
พนักงำน ผูบ้ ริ หำร คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำรค้ำและเจ้ำหนี้ รวมถึงชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนสังคมจะได้รับ
กำรดูแล นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เสริ มสร้ ำงควำมร่ วมมื อกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกลุ่ มต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถ
ดำเนิ นกิจกำรต่อไป มีควำมมัน่ คงและตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ ำยเพื่อสร้ำงควำมสำเร็ จใน
ระยะยำว โดยบริ ษทั ฯ มีแนวทำงกำรปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่ำว ดังนี้
3.1 แนวทางการปฏิ บัติ ต่อผู้ ถือหุ้ น : บริ ษ ทั ฯ มุ่ งมัน่ เป็ นตัวแทนของผูถ้ ื อหุ ้นในกำรดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำง
โปร่ งใส มีระบบบัญชี และกำรเงิ นที่มีควำมเชื่ อถื อได้ สร้ำงควำมพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น โดย
คำนึ งถึงกำรเจริ ญเติบโตของบริ ษทั ในระยะยำวและผลตอบแทนในระดับที่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่ อง
โดยคณะกรรมกำร ผูบ้ ริ ห ำรและพนัก งำนทุ ก คนปฏิ บตั ิ ห น้ำที่ ด้วยควำมซื่ อสัตย์สุ จริ ต ตลอดจน
ตัดสิ นใจดำเนิ นกำรใดๆ ด้วยควำมบริ สุทธิ์ ใจและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ื อหุ ้นทั้งรำยใหญ่และรำยย่อยเพื่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่ มผูท้ ี่เกี่ ยวข้องอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และไม่ดำเนิ นกำรใดๆ ในลักษณะที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั และไม่แสวงหำประโยชน์ให้ตนเองหรื อไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลลับต่อบุคคลภำยนอก
3.2 แนวทางการปฏิบัติต่อลูกค้ า : สร้ ำงควำมพึงพอใจแก่ ลูกค้ำโดยกำรส่ งมอบบริ กำรที่ มีคุณภำพตำม
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรเกี่ ยวกับกำรบริ กำรอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง ทันต่อ
เหตุกำรณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง กำรจัดให้มีช่องทำงกำรสื่ อสำรเพื่อให้ลูกค้ำร้องเรี ยนเกี่ ยวกับ
คุณภำพกำรบริ กำร ไม่กำหนดเงื่อนไขกำรค้ำที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้ำ กำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ ข้อตกลง
หรื อเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อลูกค้ำอย่ำงโปร่ งใสและเท่ำเทียมกัน และให้ควำมสำคัญในกำรรักษำข้อมูลที่
เป็ นควำมลับของลู กค้ำอย่ำงสม่ ำเสมอ และไม่นำข้อมูลดังกล่ ำวมำใช้เพื่ อผลประโยชน์ของตนเอง
และ / หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ
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3.3 แนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน : พัฒนำเสริ มสร้ำงวัฒนธรรมและบรรยำกำศกำรทำงำนที่ดี รวมทั้ง
กำรส่ งเสริ ม กำรท ำงำนเป็ นที ม เพื่ อ สร้ ำงควำมมั่น ใจและเป็ นขวัญ ก ำลังใจให้ แก่ พ นัก งำนในกำร
ปฏิบตั ิงำนกับบริ ษทั ฯ ด้วยควำมมัน่ คงในอำชีพโดยมีแนวปฏิบตั ิ คือ
ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมำะสมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบและผล
กำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนแต่ละคน
ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมกำรทำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงำน
กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย รวมทั้งกำรให้รำงวัลและกำรลงโทษพนักงำน ต้องกระทำด้วยควำม
เสมอภำคบริ สุทธิ์ ใจตั้งอยูบ่ นพื้นฐำนของควำมรู ้ ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสม รวมทั้งกำร
กระทำหรื อกำรปฏิบตั ิของพนักงำนนั้นๆ
ปฏิ บตั ิต่อพนักงำนบนพื้นฐำนแห่ งควำมยุติธรรมและควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้และควำมสำมำรถของพนักงำน โดยให้โอกำสกับพนักงำนอย่ำงทัว่ ถึงและสม่ำเสมอ
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกพนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนอย่ำงเคร่ งครัด
บริ หำรงำนโดยหลีกเลี่ ยงกำรกระทำใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่ งอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่ คงใน
หน้ำที่กำรงำนของพนักงำน
ปฏิบตั ิต่อพนักงำนด้วยควำมสุ ภำพและให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ ศรี ของ
ควำมเป็ นมนุษย์
มีช่องทำงให้พนักงำนเข้ำแจ้งเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกำรผิดระเบียบ วินยั และกฎหมำยได้
ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งำนเข้ำ ใจในเรื่ อ งจรรยำบรรณและบทบำท หน้ ำ ที่ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด
พฤติกรรมที่อยูใ่ นกรอบของจรรยำบรรณอย่ำงทัว่ ถึง
ส่ งเสริ มให้พนักงำนมี ส่วนร่ วมในกำรกำหนดทิ ศทำงในกำรทำงำน รวมถึ งกำรแก้ไขปั ญหำ
ของหน่วยงำนและบริ ษทั ฯ โดยรวม
บริ ษทั ฯ ยังส่ งเสริ ม สนับ สนุ นให้พ นักงำนได้รับ กำรฝึ กอบรมทั้งภำยนอกและภำยในองค์กร เพื่ อ
เรี ยนรู้ ด้ำนควำมปลอดภัย และสุ ขอนำมัยในกำรท ำงำน รวมถึ งเทคนิ ค ใหม่ ๆ และสร้ ำงควำมชำนำญใน
วิชำชีพ เพื่อเพิ่มศักยภำพและประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนแก่องค์กรอย่ำงสม่ำเสมอ สำมำรถดูผลกำรฝึ กอบรม
ประจำปี 2561 สำมำรถดู รำยละเอี ยดในส่ วนที่ 2 หมวดที่ 8 ข้อที่ 8.5 หัวข้อ “นโยบายการพัฒนาบุ คลากร
ของบริ ษั ท” ส ำหรั บ นโยบำยค่ ำตอบแทนพนักงำน สำมำรถดู รำยละเอีย ดในส่ วนที่ 2 หมวดที่ 8 ข้อ 8.5
หัวข้อ“ค่ าตอบแทนพนักงาน”
3.4 แนวทางการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ งทางการค้ า และเจ้ าหนี้ : คำนึงถึงควำมเสมอภำคและควำมซื่อสัตย์ใน
กำรดำเนิ นธุ รกิ จและผลประโยชน์ ร่วมกัน กับ คู่ค ้ำ โดยปฏิ บ ตั ิ ตำมกฎหมำยและกติ ก ำต่ำงๆ อย่ำง
เคร่ งครัดและมีจรรยำบรรณที่ดีทำงธุ รกิ จในกำรแข่งขันทำงธุ รกิจ บริ ษทั ฯ ยึดถื อกติกำกำรแข่งขันที่
เป็ นธรรม โดยมีแนวทำงปฏิบตั ิดงั นี้
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คู่ค้า : ไม่เรี ยกร้ อง ไม่รับ ไม่จ่ำยผลประโยชน์ ใดๆ ทำงกำรค้ำกับ คู่คำ้ โดยไม่สุ จริ ตและปฏิ บตั ิ ตำม
สัญญำ ข้อตกลงและเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อคู่คำ้ อย่ำงเคร่ งครัด ในกรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิ บตั ิตำมเงื่อนไข
ได้ จะรี บแจ้งให้คู่คำ้ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อร่ วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปั ญหำด้วยหลักแห่ งควำม
สมเหตุสมผล
คู่แข่ งทางการค้ า : ประพฤติปฏิ บตั ิตำมกรอบกติกำของกำรแข่งขันที่เป็ นธรรมและตั้งอยูบ่ นพื้นฐำน
ของกำรได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ ำย ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็ นควำมลับของคู่แข่งทำง
กำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมำะสมและไม่ทำลำยชื่ อเสี ยงของคู่แข่งทำงกำรค้ำ ด้วยกำร
กล่ำวหำในทำงเสื่ อมเสี ยโดยปรำศจำกข้อมูลควำมจริ ง
แนวทางการปฏิ บั ติเจ้ าหนี้ : ปฏิ บ ัติต ำมสั ญ ญำ ข้อตกลงและเงื่ อนไขที่ มี ต่ อเจ้ำ หนี้ โดยเคร่ ง ครั ด
รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ แก่เจ้ำหนี้ ดว้ ยควำมซื่ อสัตย์ ถูกต้องและตรงเวลำ ให้แก่เจ้ำหนี้
อย่ำงสม่ ำเสมอและแจ้งให้เจ้ำหนี้ ทรำบล่วงหน้ำ หำกไม่สำมำรถปฏิ บตั ิตำมข้อผูกพันในสัญญำ เพื่อ
ร่ วมกันหำแนวทำงแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิดควำมเสี ยหำย
3.5 สิ ทธิ มนุ ษยชน : บริ ษทั ฯ ตระหนักและเล็งเห็ นถึ งควำมสำคัญต่อกำรเคำรพในหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน
โดยคำนึ งถึ งศักดิ์ ศรี ควำมเป็ นมนุ ษย์ เสรี ภำพและควำมเสมอภำคของบุคคล ซึ่ งกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร
และพนักงำนทุกคนต้องปฎิบตั ิตำมนโยบำยอย่ำงเคร่ งครัด ซึ่ งบริ ษทั ฯ ให้โอกำสที่เท่ำเทียมกันในกำร
ทำงำนภำยใต้ก ฎ ระเบียบ ข้อบังคับในกำรทำงำน ประกำศและค ำสั่ งต่ ำงๆ ของบริ ษ ทั ที่ ชอบด้วย
กฎหมำย อีกทั้ง กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุกคนจะไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรละเมิดหรื อ
คุ กคำมไม่ ว่ำจะเป็ นทำงวำจำหรื อกำรกระท ำต่ อบุ ค คลอื่ นๆ บนพื้ นฐำนด้ำนเชื้ อชำติ สี ผิว ศำสนำ
วัฒนธรรม ชนชั้น เพศ ควำมพิกำร สถำนภำพกำรสมรสและอื่นๆ ตำมหลักกำรพื้นฐำนที่สำคัญของ
กฎหมำยสำกลว่ำด้วยสิ ทธิ มนุษยชน ซึ่ งนโยบำยเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชน
3.6 ทรัพย์ สินทางปัญญา หรือลิขสิ ทธิ์ : บริ ษทั ฯ มีนโยบำยในกำรปฎิบตั ิเกี่ยวกับกำรไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทำงปั ญ ญำและลิ ข สิ ท ธิ์ โดยบริ ษ ัท ฯ มี แ นวทำงในกำรด ำเนิ น เกี่ ย วกับ เรื่ อ งดัง กล่ ำว กำรใช้ ง ำน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็ นไปตำม “ระเบียบกำรใช้งำนเครื อข่ำย คอมพิวเตอร์ อย่ำง
ปลอดภัย” และพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำผิดเกี่ ยวกับคอมพิ วเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่ งบริ ษทั ฯ มี
นโยบำยในกำรควบคุ มดูแลควำมถูกต้อง เช่ น กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตอ้ งผ่ำนกำรตรวจสอบ
และลงโปรแกรมที่ มี ลิขสิ ท ธิ์ ถู กต้อง ปฏิ บ ตั ิ ตนให้เป็ นไปตำมกฎหมำยเกี่ ยวข้องกับ ทรัพ ย์สิ นทำง
ปั ญญำและลิ ขสิ ทธิ์ อำทิ กฎหมำยเกี่ ยวกับเครื่ องหมำยกำรค้ำ กฎหมำยเกี่ ยวกับสิ ทธิ บตั ร กฎหมำย
เกี่ ยวกับลิ ขสิ ทธิ์ กฎหมำยอื่นที่ เกี่ ยวข้อง และส่ งเสริ มให้มีกำรอบรมให้ควำมรู ้ กบั พนักงำน กำรนำ
ผลงำนหรื อ ข้อ มู ล อัน เป็ นสิ ท ธิ ข องบุ ค คลภำยนอกที่ ไ ด้รับ มำหรื อ ที่ จ ะน ำมำใช้ ก ับ บริ ษ ัจะต้อ ง
ตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่ำไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำของผูอ้ ื่น
-
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3.7 แนวทางการปฏิบั ติ ต่อชุ มชนและสิ่ งแวดล้ อม : คำนึ งถึ งควำมปลอดภัย ของสังคม สิ่ งแวดล้อมและ
คุณภำพชี วิตประชำชน รวมถึงให้ควำมสำคัญของกำรอนุ รักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ เพื่อประโยชน์ต่อ
ชนรุ่ นหลัง ตลอดจนส่ งเสริ มกำรใช้พลังงำนอย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ เพื่อให้เกิ ดกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
โดยบริ ษทั ฯ กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิดงั นี้
ในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ บริ ษทั ฯ จะคำนึ งถึ งทำงเลื อกที่ มีผลกระทบต่อ
ควำมเสี ยหำยของสังคม สิ่ งแวดล้อมและคุณภำพชีวติ ของประชำชนให้นอ้ ยที่สุด
ไม่ ก ระท ำกำรใดๆ ที่ ส่ ง ผลเสี ย หำยต่ อ ทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสภำพแวดล้อ มเกิ น กว่ำ ที่
กฎหมำยกำหนด
ส่ งเสริ มกำรใช้และกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพเพื่อประโยชน์ต่อส่ วนรวมและชน
รุ่ นหลัง
ไม่ ส นับ สนุ น กิ จกรรมใดๆ ที่ เป็ นภัย ต่ อ สั ง คมหรื อ ศี ล ธรรมอัน งดงำมและ / หรื อ เป็ นกำร
ส่ งเสริ มอบำยมุข
จัดให้มีระบบกำรร้องทุกข์ในเรื่ องที่อำจมีผลกระทบต่อชุมชน
ดำเนิ นกำรตรวจสอบหำสำเหตุ และปรั บ ปรุ งแก้ไขและแจ้งผลกำรดำเนิ นกำรให้ผูร้ ้ องทุ ก ข์
ทรำบในเวลำอันควร
ปลูกฝังจิตสำนึ กของควำมรั บผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมให้เกิ ดขึ้นในหมู่พนักงำนทุ ก
ระดับอย่ำงต่อเนื่องและจริ งจัง
ปฏิ บ ัติและให้ค วำมร่ ว มมื อหรื อควบคุ ม ให้ มี ก ำรปฏิ บ ตั ิ อย่ำงเคร่ ง ครั ดตำมเจตนำรมณ์ ข อง
กฎหมำยและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงำนที่กำกับดูแล
ให้ควำมสนับสนุ นกิ จกรรมของชุ มชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิ ดกำรพัฒนำสังคม ชุ มชน
และ สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งกำรสนับสนุนกำรศึกษำแก่เยำวชนและกิจกรรมสำธำรณประโยชน์
ให้กำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภำพต่อเหตุ กำรณ์ ที่มีผลกระทบต่อชุ มชนและ
สิ่ งแวดล้อม อันเนื่ องมำจำกกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ โดยให้ค วำมร่ วมมื ออย่ำงเต็มที่ ก ับ
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
นโยบายความปลอดภัยและสุ ขอนามัย
บริ ษทั ฯ จะมุ่งมัน่ พัฒนำ สร้ำงสรรค์ระบบควำมปลอดภัย และสุ ขอนำมัยของพนักงำนให้สอดคล้อง
ตำมข้อกฎหมำยและระเบียบกำหนดในกำรปฏิ บตั ิงำนต่ำงๆ เพื่อลดควำมเสี่ ยงในกำรเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น กำร
ตรวจวัดแอลกอฮอล์และสำรเสพติดในร่ ำงกำยนักขับก่อนกำรปฏิบตั ิงำน รวมถึ งกำรตรวจสอบรถก่อนกำร
ให้บริ กำร ดำเนินกำรจัดฝึ กอบรมด้ำนควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้กบั
พนักงำนใหม่
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทางานประจาปี 2561
รวบรวมสถิติ วิเครำะห์ขอ้ มูล จัดทำรำยงำนและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรเกิดอุบตั ิเหตุขณะให้บริ กำร
โดยในปี 2561 เกิดอุบตั ิเหตุขณะให้บริ กำรจำนวน 28 ครั้ง ซึ่ งไม่พบอุบตั ิเหตุร้ำยแรง
กิจกรรม ตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่ างการนักขับก่อนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม การตรวจสอบรถก่ อนการปฏิบัติ
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หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษทั ฯ มีช่องทำงติดต่อเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลและข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยมีนโยบำยใน
กำรให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน โปร่ งใส ทันเวลำและเท่ำเทียมกันแก่นกั ลงทุน และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทรำบ ทั้งในส่ วนของข่ำวสำร ข้อมูลบริ ษทั รำยงำนทำงกำรเงิน ข้อมูลที่นำเสนอแก่นกั วิเครำะห์และ
นักลงทุนและข้อมูลสำคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อมูลค่ำหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ จะมี ช่องทำงกำร
ติดต่อกับนักลงทุนและช่องทำงในกำรเปิ ดเผยข้อมูลผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้
4.1 บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลและข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ตลำดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) เว็บไซต์ของ
บริ ษทั (www.atp30.com) และสื่ อสำธำรณะต่ำงๆ อำทิ หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสำร โทศทัศน์ ออนไลน์
และทำงไปรษณี ยแ์ ละกำรพบปะนักวิเครำะห์ นักลงทุนและผูถ้ ือหุ ้นในกิจกรรมต่ำงๆ นอกจำกนี้ ยงั มี
กำรเปิ ดเผยข้อมูล ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี (Annual
Report แบบ 56-2) อย่ำงครบถ้วน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
กำรรำยงำนข้อมูลค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร : เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำร
ข้อ มู ล ประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) และในเว็บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.atp30.com)
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีกำรซื้ อ ขำยหรื อโอน
หลักทรัพย์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ (กลต.) ตำมมำตรำ 59 แห่ ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่ งถือเป็ นอีกมำตรกำรสำคัญที่ส่งเสริ มกำรกำกับดูแลกำรใช้ชอ้ มูลภำยใน
เป็ นอย่ำงดี โดยบริ ษ ัท ฯ จะจัดส่ งจดหมำยแจ้งขอควำมร่ วมมื อในกำรงดซื้ อ ขำยหรื อโอน
หลักทรัพย์ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือนก่อนเผยแพร่ งบกำรเงินรำยไตรมำสและรำยปี นอกจำกนี้
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรจะต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรมีส่วนได้เสี ยของตนต่อบริ ษทั หำก
มีกำรเปลี่ยนแปลงจะต้องปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั โดยข้อมูลดังกล่ ำวจะเก็บไว้ภำยใน
บริ ษทั ฯ เท่ำนั้น เพื่อให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุ นที่ ทจ. 2/2552 เรื่ อง
กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของกรรมกำรผูบ้ ริ หำรและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
กำรรำยงำนข้อมู ลสำรสนเทศของบริ ษ ทั จะให้ควำมสำคัญกับ กำรเปิ ดเผยสำรสนเทศที่ เป็ น
ข้อมูลสำคัญของบริ ษทั รวมถึงรำยงำนทำงกำรเงินเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน และ
สำรสนเทศอื่ น ๆ ตำมเกณฑ์ ที่ ตลท. และส ำนั ก งำน ก.ล.ต. ก ำหนดอย่ำ งถู ก ต้อ ง ชัด เจน
ครบถ้วนและโปร่ งใส ด้วยภำษำที่ กระชับและเข้ำใจง่ำยมีกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศที่ สำคัญ ทั้ง
ด้ำนบวกและด้ำนลบ ซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่ กรองตำมขั้นตอนที่กำหนดเพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นและผู ้
ที่ มีส่ วนได้เสี ยได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ ำเที ยมกันตำมที่ กฏหมำยกำหนดและข้อบังคับของ
บริ ษทั โดยมีกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลสำรสนเทศผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดง
ควบคู่กบั รำยงำนของผูส้ อบบัญชี ในรำยงำนประจำปี และมี มำตรกำรป้ องกันกำรใช้ประโยชน์ จำกข้อมู ล
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ภำยใน โดยกำหนดให้พนักงำนทุกระดับของบริ ษทั ต้องไม่นำข้อมูลที่เป็ นควำมลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน
ตนหรื อบุคคลอื่น โดยกำรรักษำข้อมูลภำยในและเอกสำรที่ไม่สำมำรถเปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอก อันนำไปสู่
กำรแสวงหำประโยชน์เพื่อตนเองหรื อครอบครัว หรื อพวกพ้องในทำงมิ ชอบ เช่ น ข้อมูลที่ มีผลกระทบต่อ
รำคำหุ ้น ควำมลับทำงกำรค้ำและกลยุทธ์ในกำรดำเนิ นธุ รกิจ เป็ นต้น พนักงำนที่เปิ ดเผยข้อมูลและข่ำวสำรที่
ส ำคัญ ของบริ ษ ัท ออกสู่ บุ ค คลภำยนอกโดยมิ ไ ด้รับ ควำมเห็ น ชอบจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่ บ ริ ห ำรและ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่จะได้รับพิจำรณำมำตรกำรทำงวินยั ตำมระเบียบของบริ ษทั ฯ และอำจถูกดำเนิ นคดี
ตำมกฎหมำยอีกด้วย
นักลงทุนสัมพันธ์ : บริ ษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญอย่ำงสู งต่อกำรบริ หำรควำมสัมพันธ์กบั นักลงทุน ซึ่ งจะ
มุ่งเน้นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มุ่งมัน่ ทุ่มเท ควำมถูกต้อง ควำมเพียงพอ เชื่อถือ
ได้และทันเวลำเพื่อให้นกั ลงทุน นักวิเครำะห์และผูเ้ กี่ยวข้องได้รับสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่ งใสและเท่ำเทียมกัน เพื่อส่ งเสริ มให้ช่องทำงในกำรสื่ อสำรกับนักลงทุนนักวิเครำะห์ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เป็ นไปอย่ำงมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพสู ง สุ ด รวมทั้งเปิ ดโอกำสให้ นัก ลงทุ นได้ซัก ถำม ตลอดจนรั บ ทรำบข้อมู ล
สำรสนเทศของบริ ษทั ผ่ำนหลำกหลำยช่ องทำงมี กำรจัดกำรให้ผถู ้ ื อหุ ้นรำยย่อยและนักลงทุ นเข้ำเยี่ยมชม
กิ จกำรและพบปะผูบ้ ริ หำรเพื่อเสริ มสร้ ำงควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ตลอดจนกำร
ส่ งเสริ มควำมรู ้ให้แก่นกั ลงทุนในงำนที่ ตลท. ซึ่งผูท้ ี่สนใจหรื อนักลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลมำยังฝ่ ำยนัก
ลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษทั ดังนี้
ช่ องทาง
รายละเอียด
ที่อยู่ :
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ต. บ้ำนเก่ำ อ. พำนทอง จ. ชลบุรี 20160
อีเมลล์ :
www.atp30.com / www. Info @atp30.com / chotiga@atp30.com
โทรศัพท์ :
038-468-788, 038-468-789
โทรสำร :
038-468-788
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีส่วนร่ วมในกำรกำหนดนโยบำย เป้ ำหมำย แผนธุ รกิ จและงบประมำณของ
บริ ษทั ฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ำยบริ หำรดำเนิ นกำรให้เป็ นไปตำมแผนและงบประมำณที่กำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล โดยมีรำยละเอียดคณะกรรมกำรและควำมรับผิดชอบ ดังนี้
โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำรจำนวน 3 ท่ำน กรรมกำร
ที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หำรจำนวน 1 ท่ำน และกรรมกำรตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมกำรอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรจำนวน
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3 ท่ำน ซึ่ งเกิ นกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรเพื่อให้เกิ ดกำรถ่วงดุลอำนำจที่ดีในกำรของกรรมกำรที่เป็ น
ผูบ้ ริ หำร
องค์ ประกอบและคุณลักษณะของกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ต้องมีจำนวนสัดส่ วนของกรรมกำรที่เป็ นอิสระเพียงพอ ที่จะ
สำมำรถตรวจสอบถ่ วงดุ ลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริ ษ ทั และกำรดำเนิ นงำนของฝ่ ำยจัดกำร ทั้งนี้
กรรมกำรบริ ษทั ต้องมีควำมหลำกหลำยของทักษะประกอบด้วย ด้ำนบัญชี กำรเงิน ด้ำนธุ รกิจ ด้ำนกำรจัดกำร
ด้ำนกำรตลำด ด้ำนกลยุท ธ์ ด้ำนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยง ด้ำนกฎหมำยและด้ำนกำรก ำกับ ดู แลกิ จกำร ซึ่ ง
คณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะและมีจำนวนไม่นอ้ ย
กว่ำ 3 คน ซึ่งปัจจุบนั จำนวนกรรมกำรอิสระของบริ ษทั มีจำนวนครบถ้วนตำมที่กฎหมำยกำหนด
วิธีสรรหากรรมการ
กำรคัดเลื อกบุคคลที่เหมำะสมเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริ ษทั แทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ โดย
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ื อหุ ้นเสนอรำยชื่ อบุ คคลที่ มีคุณสมบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์และตำมคุณสมบัติที่บริ ษทั กำหนด ซึ่ งฝ่ ำยที่ เกี่ ยวข้องจะเสนอชื่ อบุ คคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมำะสม
ตำมกฎหมำยและหลัก เกณฑ์ ที่ ก ำหนด โดยพิ จำรณำจำกประสบกำรณ์ ค วำมรู ้ ค วำมสำมำรถที่ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำเมื่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติเห็นชอบ
แล้ว จำกนั้นบริ ษทั ฯ จะเสนอรำยชื่ อบุคคลดังกล่ำวเพื่อขออนุ มตั ิเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ต่อที่ประชุ มผู ้
ถือหุน้ โดยขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ถือคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน รวมทั้งคัดเลื อกกรรมกำรบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็ นกรรมกำรในคณะกรรมกำรเฉพำะ
เรื่ องแทนตำแหน่งกรรมกำรเฉพำะเรื่ องที่วำ่ งลงหลังกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี และนำเสนอรำยชื่ อ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้งต่อไป
การประชุ มคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ประกำศกำหนดตำรำงประชุมล่วงหน้ำ 1 ปี ให้กรรมกำรและผูเ้ กี่ยวข้องทรำบ
โดยกำรประชุ มวำระปกติอ ย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ ง ทั้งนี้ อำจมี กำรประชุ มในวำระพิเศษเพิ่มตำมควำม
จำเป็ น โดยมีกำรกำหนดวำระไว้ล่วงหน้ำและมีกำรแบ่งหมวดหมู่อย่ำงชัดเจน อำทิ เรื่ องเพื่อทรำบ เพื่ออนุมตั ิ
และเพื่อพิจำรณำ
ข้อบังคับของบริ ษทั กำหนดให้คณะกรรมกำรจะต้องประชุ มกันอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยต้องมี
กรรมกำรเข้ำร่ วมประชุ มอย่ำงน้อยกึ่ งหนึ่ งจึ งจะครบองค์ประชุ มและอำจมี กำรประชุ มพิ เศษเพิ่ มเติ มตำม
ควำมจำเป็ นตำมแนวปฏิบตั ิปกติ บริ ษทั ฯ จะจัดประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั 3 เดือนต่อครั้งและมีกำรจัดส่ ง
หนังสื อเชิ ญประชุ มให้แก่กรรมกำรเพื่อพิจำรณำก่อนกำรประชุ มล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่ อนวันประชุ ม
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เว้นแต่ในกรณี จำเป็ นรี บด่วน เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำที่จะศึกษำพิจำรณำและตัดสิ นใจอย่ำงถูกต้องในเรื่ อง
ต่ำงๆ อย่ำงพอเพียงและสำมำรถจัดเวลำเข้ำร่ วมประชุ มได้ อีกทั้งเพื่อรักษำสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งในกำรประชุ มทุกครำว จะมีกำรกำหนดวำระกำรประชุ มที่ชดั เจน โดยในกำรประชุ มคณะกรรมกำร ให้
สิ ท ธิ ก รรมกำรทุ ก คนสำมำรถอภิ ป รำย และแสดงควำมคิ ดเห็ นได้อย่ำงเปิ ดเผย และมี ก ำรจดบันทึ ก กำร
ประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ทั ฯ ผลกำรประชุ ม และควำมคิดเห็ นของคณะกรรมกำรบริ ษทั จะต้องมี ควำม
ชัดเจนเพื่อใช้อำ้ งอิง
ทั้งนี้ เพื่อส่ งเสริ มให้กำรทำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั หลักเกณฑ์และรู ปแบบข้อมูลในเอกสำรที่
จะนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้มีควำมครบถ้วน เพียงพอ และเหมำะสม เพื่อสนับสนุนให้กำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ดำเนิ นไปอย่ำงรำบรื่ น รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ดภำยใต้กฎหมำยและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวน
กรรมกำรทั้งหมด
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มี นโยบำยส่ งเสริ มให้กรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่ วมกำรประชุ มคณะกรรมกำร
อย่ำงสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งหมดในรอบปี โดยมี
กำรเปิ ดเผยจำนวนครั้งของกำรประชุ มและกำรเข้ำร่ วมประชุ มของกรรมกำรบริ ษทั และกรรมกำรชุ ดย่อยแต่
ละคนไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั (แบบ 56-2)
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ยังมีนโยบำยส่ งเสริ มให้กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ ประชุ มระหว่ำงกันเองได้ตำมควำมจำเป็ น เพื่ออภิปรำยปั ญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำร
ที่อยูใ่ นควำมสนใจโดยไม่มีฝ่ำยบริ หำรเข้ำร่ วม
คณะกรรมกำรได้มี ก ำรก ำหนดตำรำงกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ล่ วงหน้ำ ตลอดปี เพื่ อ ให้
กรรมกำรสำมำรถจัดสรรเวลำได้อย่ำงเหมำะสมสำหรับปี 2561 มีรำยละเอียดกำรประชุม ดังนี้
รายชื่อ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ คณะกรรม
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร
สรรหาและ การบริหาร
ความเสี่ ยง
กาหนด
ค่ าตอบแทน
นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
4*
16*
นำยวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
5
16
นำยปิ ยะ เตชำกูล
5
1
16
นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ
4
นำงสุ วรรณี คำมัน่
5
4*
นำยกำชัย บุญจิรโชติ
5
4
-*
ดร. สุ พจน์ เธียรวุฒิ
5
4
1*
-
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รายชื่อ

กรรมการ
บริษัท

นำงสุ กำนดำ พุทธรักษำ
5
น.ส. นิชำนันท์ รัตนเกตุ
น.ส. ปัทมำพร ประสำทเขต
กำรณ์
หมำยเหตุ : * หมำยถึงประธำนคณะกรรมกำร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ ยง

4
-

1
-

กรรมการ คณะกรรม
สรรหาและ การบริหาร
กาหนด
ค่ าตอบแทน
-

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฎิบตั ิงำนตนเองของคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อให้กรรมกำรแต่ละ
ท่ำนประเมินผลกำรปฎิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรทั้งคณะเพื่อใช้เป็ นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฎิบตั ิงำน
ในหน้ำที่ ข องคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ว่ำได้ดำเนิ น กำรตำมนโยบำยกำรก ำกับ ดู แลกิ จกำรที่ ดีข องบริ ษ ทั จด
ทะเบียน สำมำรถนำไปปรับปรุ งกำรปฎิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้สอดคล้องกับนโยบำยที่กำหนด
ไว้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ผลกำรกำกับดูแลกำรปฎิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั ต่อไป
หลัก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ใ นกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บ ัติ งำนในปี 2561 คณะกรรมกำรเห็ น ชอบให้ ใ ช้แ บบ
ประเมิ น ตนเองของคณะกรรมกำรที่ เสนอแนะ โดยตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยมำปรั บ ใช้ใ ห้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรทุกด้ำน ดังนี้
1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคล
1.1 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริ ษทั
1.2 บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
1.3 กำรประชุมคณะกรรมกำร
1.4 กำรทำหน้ำที่ของกรรมกำร
1.5 ควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยจัดกำร
1.6 กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำร
1.7 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
1.8 บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
1.9 กำรประชุมของคณะกรรมกำร
ผลการประเมิน : กำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.00 ซึ่ งถือว่ำอยูใ่ นระดับ “ดี
เยีย่ ม”
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สรุ ปผลประเมิน : กรรมกำรมีคุณสมบัติและปฏิ บตั ิหน้ำที่รับผิดชอบเหมำะสมตำมแนวทำงกำรปฏิ บตั ิที่ดี
ของกรรมกำร โดยมีขอ้ เสนอแนะให้ปรับปรุ ง ดังนี้
- เมื่ อ มี ก รรมกำรใหม่ คณะกรรมกำรได้ดู แลให้ ฝ่ ำยจัด กำรจัดเอกสำรหรื อ จัด บรรยำยสรุ ป เพื่ อ ให้
กรรมกำรเข้ำใจธุ รกิจและกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำร
- คณะกรรมกำรได้ให้ควำมสำคัญอย่ำงเพียงพอในกำรประเมินประสิ ทธิ ผลของกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงที่
ดำเนินกำรให้ฝ่ำยจัดกำร
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุ ดย่ อย
2.1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กำรท ำหน้ ำ ที่ โ ดยรวมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้มี ก ำรปฏิ บ ัติ ห น้ ำที่ ต ำมกฎบัต ร
คณะกรรมกำรตรวจสอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
2. กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรสอบทำนให้ บริ ษทั มีรำยงำนทำงกำรเงิน
อย่ำงถูกต้องและเพียงพออย่ำงเหมำะสม
ผลการประเมิน : กำรปฏิ บตั ิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 97.00 ซึ่ งถื อว่ำอยู่ใน
ระดับ “ดีเยีย่ ม”
สรุ ปผลประเมิน : กรรมกำรมีคุณสมบัติและปฏิ บตั ิหน้ำที่รับผิดชอบเหมำะสมตำมแนวทำงกำรปฏิ บตั ิที่ดี
ของกรรมกำร โดยมีขอ้ เสนอแนะให้ปรับปรุ ง ดังนี้
กรรมกำรได้รับเอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำเพื่อมีเวลำศึกษำข้อมูล
2.2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงได้จดั ทำประเมินผลกำรปฏิ บตั ิงำน โดยใช้แบบประเมิ นตนเองทั้ง
คณะตำมแบบคู่มือประเมินคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ที่ครอบคลุมถึงโครงสร้ ำงและคุ ณสมบัติกรรมกำร กำรประชุ มและกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ผลการประเมิน : กำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.00 ซึ่ งถือว่ำอยู่
ในระดับ “ดี”
สรุ ปผลประเมิน : กรรมกำรมีคุณสมบัติและปฏิ บตั ิหน้ำที่รับผิดชอบเหมำะสมตำมแนวทำงกำรปฏิ บตั ิที่ดี
ของกรรมกำร โดยมีขอ้ เสนอแนะให้ปรับปรุ ง ดังนี้
กรรมกำรได้รับเอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำเพื่อมีเวลำศึกษำข้อมูล
จำนวนของคณะกรรมกำรมีควำมเหมำะสม
จำนวนครั้งของกำรประชุมคณะกรรมกำรมีควำมเหมำะสม
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2.3 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท เป็ นผู ้ป ระเมิ น ผลกำรปฎิ บ ัติ ง ำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน โดยใช้แบบประเมินผลงำนตำมแบบของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในไตรมำสที่ 4 ของ
ปี ซึ่ งอยูใ่ นช่วงดำเนินกำรปี 2562
2.4 แบบประเมินกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เป็ นผูป้ ระเมินผลกำรปฎิบตั ิงำนของกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
โดยใช้แบบประเมินผลงำนของ CEO ตำมแบบของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในไตรมำสที่ 4 ของปี
ซึ่ งอยูใ่ นช่วงดำเนินกำรปี 2562
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำร เป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดกำรให้มีกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่ งรวมถึงงบกำรเงิน
ของบริ ษทั และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี ทั้งนี้ รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว จัดทำ
ขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชี ที่เหมำะสมและเป็ นที่
ยอมรับและถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังในกำรจัดทำและดูแลให้มีกำร
เปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
แนวทางการปฎิบัติเกีย่ วกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ ได้ระบุกำรมีส่วนได้เสี ยของกรรมกำรไว้ในหนังสื อเชิญประชุม และในกำรประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
หำกกรรมกำรท่ำนใดมีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำวำระใด ประธำนที่ประชุ มจะแจ้ง
ให้ผเู ้ ข้ำร่ วมประชุ มทรำบก่อนกำรพิจำรณำวำระ โดยกรรมกำรท่ำนที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยนั้นจะไม่ร่วมประชุ ม
และงดออกเสี ยงในวำระนั้นๆ
ความสั มพันธ์ กบั นักลงทุน
คณะกรรมกำร ให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผูถ้ ื อหุ ้น นักลงทุนและผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
ทุกฝ่ ำย โดยข้อมูลที่เปิ ดเผยจะต้องมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใสทัว่ ถึงและทันเวลำ ซึ่งรวมถึงรำยงำนทำง
กำรเงินผลกำรดำเนินงำนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยจะเผยแพร่ ขอ้ มูลและข่ำวสำรต่ำงๆ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น นักลงทุน และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบกำรตัดสิ นใจลงทุนโดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทั้งจำกกำรจัดส่ งเอกสำรทำงไปรษณี ย ์ สื่ อ
กำรเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์และสำนักงำน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริ ษทั
ในส่ วนของงำนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้จดั ตั้งหน่วยงำนขึ้นมำเฉพำะ
แต่ได้มอบหมำยนำงสำวโชติกำ วีระศิลป์ ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงิ นและควบคุ ม เป็ นผูด้ ูแลกำรติดต่อสื่ อสำรกับ
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นักลงทุน ผูถ้ ือหุ น้ นักวิเครำะห์และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่ งสำมำรถติดต่อได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 038-468-789 และ
อีเมลล์ www. chotiga@atp30.com ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีแผนงำนที่จะจัดตั้งหน่วยงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ข้ ึนมำ
เป็ นหน่วยงำนเฉพำะด้ำนเพื่อดูแลรับผิดชอบส่ วนงำนนักลงทุนสัมพันธ์ในอนำคต
การกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรจำกผล
ประกอบกำรของบริ ษทั ขนำดธุ รกิ จและควำมรั บ ผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษ ทั โดยเปรี ยบเที ยบกับ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ มีมูลค่ำตลำด (Market Capitalisation) ในขนำดที่
ใกล้เคียงกับบริ ษทั และบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสำหกรรมเดี ยวกันกับบริ ษทั และเสนอต่อที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อ
หุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิเป็ นประจำทุกปี
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน กำหนดดัชนี ช้ ี วดั ต่ำงๆ เป็ นตัวบ่งชี้ ในส่ วนของสิ ทธิ
ประโยชน์จะมีกำรปรับอัตรำเงินเดื อนและโบนัสประจำปี ซึ่ งจะสอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิ จและผลกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
คณะกรรมกำรมีกำรกำหนดนโยบำยกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรระดับสู ง ที่จะ
ไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษทั อื่นต้องรับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เนื่องจำกบริ ษทั ไม่
มี บริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ร่ วม
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรจัดปฐมนิ เทศให้กบั กรรมกำรใหม่ บริ ษทั ฯ จะ
จัดให้มีกำรปฐมนิ เทศกรรมกำรที่เข้ำรับตำแหน่ งกรรมกำรใหม่ในคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อให้กรรมกำรที่
เข้ำมำใหม่ได้รับทรำบและเข้ำใจถึงประวัติควำมเป็ นมำ โครงสร้ ำงธุ รกิ จ ลักษณะกำรประกอบธุ รกิ จ ฐำนะ
กำรเงิน และผลประกอบกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ตลอดจนขอบเขตหน้ำที่ผรู้ ับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริ ษทั และคณะกรรมกำรชุ ดย่อยต่ำงๆ โดยให้เลขำนุ กำรบริ ษทั นำเสนอเอกสำรและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ เช่น คู่มือกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบียน คู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ข้อบังคับบริ ษทั โครงสร้ำงกำรลงทุน โครงสร้ำงผูถ้ ือหุ ้น ผลกำรดำเนิ นงำน กฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
เกี่ ยวข้อง และหลักสู ตรกำรอบรมกรรมกำร รวมทั้งให้ขอ้ มูลต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้อง เช่ น รำยงำนประจำปี (แบบ
56-2) และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อเสริ มสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจใน
ธุ รกิจและกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริ ษทั ให้แก่กรรมกำรที่เข้ำรับตำแหน่งเป็ นครั้งแรก
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แผนการสื บทอดตาแหน่ งผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
และประสิ ทธิ ผล ตลอดจนกำรดำเนิ นกิจกำรอย่ำงต่อเนื่ อง จะนำมำซึ่ งควำมเติบโตและก้ำวหน้ำขององค์กร
อย่ำงยัง่ ยืน ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงได้เริ่ มจัดทำแผนสื บทอดตำแหน่งขึ้น โดยได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนกำร
สื บทอดตำแหน่งผูบ้ ริ หำรระดับสู ง เพื่อให้มนั่ ใจว่ำผูบ้ ริ หำรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรสื บทอดตำแหน่ง
ขององค์กรต่อไปในอนำคต
การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ส่ งเสริ ม สนับสนุ น และอำนวยควำมสะดวกให้ผทู ้ ี่เกี่ ยวข้องในกำรกำกับดูแล
กิ จกำรของบริ ษ ทั เช่ น กรรมกำร กรรมกำรชุ ดย่อยและผูบ้ ริ หำร เป็ นต้น ได้เข้ำรับกำรอบรมสัมมนำใน
หลักสู ตรหรื อร่ วมกิจกรรมต่ำงๆ ที่จดั ขึ้นโดยสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
สมำคมบริ ษทั จดทะเบี ยนไทย สมำคมส่ งเสริ ม ผูล้ งทุ นไทยและองค์กรอิ สระต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมออย่ำง
ต่อเนื่ อง เพื่อเสริ มสร้ำงควำมรู้และปรับปรุ งกำรปฏิ บตั ิ งำน อันจะเป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิ บตั ิ หน้ำที่ ให้มี
ประสิ ทธิ ภำพยิง่ ขึ้น
บริ ษทั ฯ จะสนับสนุ นให้คณะกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรระดับสู งเข้ำร่ วมสัมนำหลักสู ตรที่เป็ น
ประโยชน์ต่อกำรปฎิบตั ิหน้ำที่รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็ นกับคณะกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำร
ระดับ สู ง ขององค์ก รต่ ำงๆ อยู่เสมอ โดยหลัก สู ตรที่ ก รรมกำรบริ ษ ทั ควรเข้ำร่ วมสั ม นำอย่ำงน้อยจะเป็ น
หลัก สู ตรของสมำคมส่ งเสริ ม สถำบันกรรมกำรบริ ษ ทั ไทย (IOD) ได้แก่ หลัก สู ตร Director Certification
Program (DCP) หลัก สู ตร Directors Accreditation Program (DAP) หลัก สู ตร Audit Committee Program
(ACP) หลั ก สู ตร Executive Development Program (EDP) ทั้ งนี้ เพื่ อ น ำควำมรู ้ แ ละประสบกำรณ์ มำ
ประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำบริ ษทั ต่อไป
9.2 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้ง
ที่ 1/2558 (หลังแปรสภำพ) เมื่ อวัน ที่ 25 มี น ำคม 2558 ได้มี ม ติ อนุ ม ตั ิ ก ำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ ข อง
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรบริ ษทั (Board of Directors)
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committees)
3. คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
4. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (Risk Management Committees
5. คณะกรรมกำรบริ หำร (Executive Committees)
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6. คณะผูบ้ ริ หำร (Management Teams)
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ อยูใ่ นช่วงกำรพิจำรณำกำรจัดตั้ง CG Committee
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริ หารระดับสู งสุ ด
(ก) กรรมการอิสระ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ต้องมีจำนวนสัดส่ วนของกรรมกำรที่เป็ นอิสระเพียงพอที่จะ
สำมำรถตรวจสอบถ่ วงดุ ล กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริ ษ ัท และดำเนิ น งำนของฝ่ ำยจัดกำร ซึ่ งต้อ ง
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำรบริ ษทั ทั้งหมดและมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน
กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด ดังนี้
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ / นิยามความเป็ นอิสระ
ถือหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั * ทั้งนี้ ให้นบั รวมถึ งกำร
ถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่ มี ส่ วนร่ วมบริ หำรงำน ลู ก จ้ำง พนักงำนละที่ ปรึ กษำที่ ได้เงิ นเดื อน
ประจำ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ
2 ปี
ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิ ตหรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่ เป็ น
บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุ ตรกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ ้นรำย
ใหญ่และผูม้ ีอำนำจควบคุมหรื อบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หำรหรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วำมสั ม พัน ธ์ ท ำงธุ ร กิ จ กับ บริ ษ ัท * ในลัก ษณะที่ อ ำจเป็ นกำรขัด ขวำงกำรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของผู้
ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่หรื อของผูม้ ี
อำนำจควบคุมบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
ไม่ เป็ นหรื อ เคยเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท * และไม่ เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ มี นัย ผูม้ ี อ ำนำจควบคุ ม หรื อ
หุ ้นส่ วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่ งมี ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั * เว้น แต่จะได้พน้ จำกกำรมี ลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชี พใดๆ รวมถึ งกำรให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่
ปรึ กษำทำงกำรเงิ น ซึ่ งได้รับ ค่ำบริ ก ำรเกิ น กว่ำ 2 ล้ำนบำทต่ อปี จำกบริ ษ ทั และไม่ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มี
นัยสำคัญ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชี พนั้น เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
ไม่เป็ นกรรมกำรที่ ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่
ส่ วนที่ 2 - 36

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ไม่ ป ระกอบกิ จกำรที่ มี ล ัก ษณะเดี ยวกัน และเป็ นบริ ษ ัท ที่ มี ก ำรแข่ งขัน อย่ำงมี นัยส ำคัญ ต่ อกิ จกำร
หรื อไม่เป็ นหุ น้ ส่ วนที่มีนยั ในห้ำงหุ น้ ส่ วนหรื อเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน
ที่ปรึ กษำที่รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั อื่น ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
วาระการดารงตาแหน่ งคณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี หำกพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระสำมำรถ
ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ได้อีก
-

(ข) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
1.

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรกำกับดูแลกิ จกำร นอกจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
จะต้องเคร่ งครัดในกำรปฎิบตั ิหน้ำที่ตำมข้อบังคับบริ ษทั ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนตำมข้อกฎหมำย
ที่เกี่ ยวข้องแล้ว บริ ษทั ฯ จึงได้กำหนดนโยบำยในกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดีกำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ดังนี้
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรของบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำ 7 คน และกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำกึ่ ง
หนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นรำชณำจักรไทย
2. คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรและกรรมกำร
อิสระ โดยมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่ำ 3 คน คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
เป็ นไปตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
3. คณะกรรมกำรบริ ษทั เลือกกรรมกำรคนหนึ่งจำกกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรเป็ นประธำนกรรมกำร
4. คณะกรรมกำรเลื อ กบุ ค คลหนึ่ งท ำหน้ ำ ที่ เป็ นเลขำนุ กำรคณะกรรมกำร บริ ษั ท เลขำนุ กำร
คณะกรรมกำรบริ ษทั จะเป็ นกรรมกำรหรื อไม่ก็ได้
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1. กรรมกำรบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติมหำชน พ.ศ. 2535
และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่ แสดงถึ ง
กำรขำดควำมเหมำะสมที่ จะได้รับ กำรไว้วำงใจในกำรบริ ห ำรกิ จกำรที่ ม หำชนเป็ นผูถ้ ื อ หุ ้ น ตำม
ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและประสบกำรณ์ ในกำรทำงำนที่ เป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิ จของบริ ษทั
และสำมำรถอุทิศเวลำได้อย่ำงเต็มที่ในกำรปฎิ บตั ิหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบ ซึ่ งจะพิจำรณำโดยไม่
จำกัดเพศ เชื้อชำติ ศำสนำ อำยุและควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนอื่นๆ
3. มีภำวะผูน้ ำ และสำมำรถควบคุมกำรดำเนินกำรของผูบ้ ริ หำรได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล
ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
1. ปฏิ บ ัติ ห น้ำ ที่ ด้ว ยควำมรั บ ผิด ชอบ ควำมระมัด ระวัง ควำมซื่ อ สั ต ย์สุ จริ ต และระมัด ระวังรั ก ษำ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั และให้เป็ นไปตำมกฎหมำยวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจน
มติของผูถ้ ือหุน้
2. มีหน้ำที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบำย และทิ ศทำงกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั และกำกับควบคุ มดูแลให้
ฝ่ ำยบริ หำรดำเนิ นกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนดไว้อย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผลเพื่อ
เพิม่ มูลค่ำทำงเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ และกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน
3. รั บ ผิดชอบต่ อผูถ้ ื อหุ ้นโดยสม่ ำเสมอดำเนิ นงำนโดยรั กษำผลประโยชน์ ข องผูถ้ ื อหุ ้ นมี กำรเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เป็ นสำระสำคัญต่อผูล้ งทุนอย่ำงถูกต้องครบถ้วนมีมำตรฐำนและโปร่ งใส
4. คณะกรรมกำรบริ ษทั ต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนิ น
ธุ รกิจ และมีควำมสนใจในกิจกำรของบริ ษทั ฯ ที่ตนเป็ นกรรมกำรอย่ำงแท้จริ ง
5. ประเมิ น ผลกำรปฏิ บ ัติ ง ำนและก ำหนดค่ ำ ตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ ริ ห ำรระดับ สู ง ตำมที่
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
6. รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลประกอบกำรและกำรปฏิ บ ัติ ห น้ ำ ที่ ข องฝ่ ำยบริ ห ำรโดยให้ มี ค วำมตั้ง ใจและ
ระมัดระวังในกำรปฏิบตั ิงำน
7. กำกับดูแลให้มีกำรกำหนดเป้ ำหมำยกำรดำเนิ นธุ รกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำร
กำหนดเป้ ำหมำยในกำรปฏิบตั ิงำน โดยพิจำรณำถึงควำมเป็ นไปได้สมเหตุสมผล
8. กำกับดูแลให้มีกำรดำเนินธุ รกิจและปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีจริ ยธรรม
9. กำกับดูแลให้ฝ่ำยบริ หำรมีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงเหมำะสมและมีประสิ ทธิ ภำพ
10. พิจำรณำตัดสิ นในเรื่ องที่มีสำระสำคัญ เช่น นโยบำยและแผนธุ รกิจโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่อำนำจ
กำรบริ หำรกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งทรัพย์สินและรำยกำรอื่นใดที่กฎหมำยกำหนด
11. กำหนดอำนำจและระดับกำรอนุ มตั ิ ในกำรทำธุ รกรรม และกำรดำเนิ นกำรต่ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับงำน
ของบริ ษทั ให้คณะหรื อบุคคลตำมตำมควำมเหมำะสมและให้เป็ นไปตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องโดย
จัดทำเป็ นคู่มืออำนำจดำเนินกำรและให้มีกำรทบทวนอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
12. จัด ให้ มี ร ะบบบัญ ชี ก ำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำรสอบบัญ ชี ที่ เชื่ อ ถื อ ได้ร วมทั้ง ดู แ ลจัด ให้ มี
กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน
13. ให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและพิจำรณำค่ำสอบบัญชี ประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู ้
ถือหุ น้ ในกำรพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้ง
2.
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14. รำยงำนควำมรั บ ผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิ น โดยแสดงควบคู่ ก ับ
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี ไว้ในรำยงำนประจำปี และครอบคลุ มในเรื่ องส ำคัญๆ ตำมนโยบำยข้อพึ ง
ปฏิบตั ิที่ดีสำหรับกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15. กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมกฎบัตรที่กำหนดไว้
16. คณะกรรมกำรต้องประเมินผลกำรปฏิบตั ิดว้ ยตนเองและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนโดยรวม
การแต่ งตั้งกรรมการบริษัทและวาระการดารงตาแหน่ ง
กำรเลือกตั้งกรรมกำรของบริ ษทั ให้กระทำโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ให้กระทำตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับ 1 หุ น้ ต่อ 1 เสี ยง
2. ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรอำจใช้วิธีออกเสี ยงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล ครำวละคนหรื อ
ครำวละหลำยๆ คน ตำมแต่ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะเห็ นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครั้ง ผูถ้ ือหุ ้นต้อง
ออกเสี ยงด้วยคะแนนเสี ยงที่มีท้ งั หมดจะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่คนใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผูถ้ ือ
หุ ้นไม่สำมำรถแบ่งคะแนนเสี ยงของตนในกำรเลื อกตั้งกรรมกำรเพื่อให้ผใู ้ ดมำกน้อยตำมมำตรำ 70
วรรคหนึ่งแห่ง พรบ.มหำชน ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE เท่ำนั้น)
3. ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนเลื อกตั้งกรรมกำรให้ใช้เสี ยงข้ำงมำก หำกมีคะแนนเสี ยงเท่ำกัน ให้ผเู ้ ป็ น
ประธำนที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขำด
4. ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั มีวำระอยู่ในตำแหน่ งครำวละ 3 ปี กรรมกำรผูอ้ อกจำกตำแหน่ งตำมข้อนี้ จะ
เลือกตั้งให้เข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจำกพ้นตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งอีกเมื่อ
(ก) ตำย
(ข) ลำออก
(ค) ขำดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั ฯ มหำชน
(ง) มีประชุมมีมติให้ออก
(จ) ศำลมีคำสั่งให้ออก
5. เมื่อกรรมกำรคนใดลำออกจำกตำแหน่งให้ยนื่ ใบลำออกของตนให้ที่นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้
6. กรรมกำรของบริ ษัท ที่ จ ะด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรของบริ ษัท อื่ น ต้อ งรั บ ควำมเห็ น ชอบจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั
2.

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ตระหนัก ถึ งควำมส ำคัญ ของระบบกำรก ำกับ ดู แลกิ จกำรที่ ดีจึงได้พิ จำรณำ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรที่ มีควำมเป็ นอิสระท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำร
ดำเนิ นกิจกำรของบริ ษทั สอบทำนประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในเพื่อให้มีควำมมัน่ ใจว่ำกำรปฎิบตั ิงำน
ของหน่วยงำนต่ำงๆ เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ถูกต้องตำมกฎหมำย สอดคล้องตำมระเบียบกำรปฎิบตั งำน
ที่ดี กำรบริ หำรกิ จกำรดำเนิ นไปอย่ำงเหมำะสมมีประสิ ทธิ ภำพและเกิ ดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด คณะกรรมกำร
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ตรวจสอบยังทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ
รำยงำนทำงกำรเงิ น ของบริ ษ ัท มี ค วำมน่ ำเชื่ อถื อ มี ก ำรเปิ ดเผยข้อมู ล อย่ำงครบถ้วนถู ก ต้อง เป็ นไปตำม
มำตรฐำนและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สร้ำงควำมมัน่ ใจและควำมน่ำเชื่ อถือแก่ผลู ้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยว่ำได้
มีกำรตรวจสอบและกำกับดู แลกิ จกำรอย่ำงรอบคอบ มีควำมยุติธรรมโปร่ งใสและมี กำรดำเนิ นธุ รกิ จตำม
หลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนี้
องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรบริ ษทั ที่เป็ นอิสระไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน
2. กรรมกำรตรวจสอบมี ท ัก ษะควำมช ำนำญที่ เหมำะสมตำมภำรกิ จ ที่ ไ ด้รับ มอบหมำย กรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คนต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรื อมีประสบกำรณ์ดำ้ นกำรบัญชีหรื อกำรเงิน
3. ให้คณะกรรมกำรของบริ ษทั เลือกและแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
4. ให้ผจู ้ ดั กำรหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตำแหน่ง
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบต้องมี คุณสมบัติเหมื อนกันกับคุ ณสมบัติของคณะกรรมกำรอิ ส ระตำมที่ กล่ ำว
ข้ำงต้น และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1. ได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
2. มีคุณสมบัติตำมที่กำหนดในกฎหมำยมหำชน กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ดังนี้
(1) ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ นบั รวมถึงกำรถือหุ ้น
ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้เงินเดือน
ประจำ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับ
เดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่หรื อของผูม้ ีอำนำจควบคุมบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ ำวแล้วไม่ น้อยกว่ำ 2 ปี ก่ อนวันที่ ยื่นค ำขออนุ ญ ำตต่ อส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรั พ ย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ ำวไม่รวมถึ งกรณี ที่ก รรมกำร
อิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำรหรื อที่ปรึ กษำของส่ วนรำชกำรซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่หรื อผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมบริ ษทั ฯ
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิ ตหรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะ
ที่เป็ น บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ ้นรำย
ใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุมหรื อบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หำรหรื อผูม้ ีอำนำจควบคุม
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
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(4)

ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้น
รำยใหญ่ หรื อของผู ้มี อ ำนำจควบคุ ม บริ ษัท ในลัก ษณะที่ อ ำจเป็ นกำรขัด ขวำงกำรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงอิ ส ระของตน รวมทั้ง ไม่ เป็ นหรื อ เคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้ น ที่ มี นัย หรื อ ผูม้ ี อ ำนำจ
ควบคุมของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้น
รำยใหญ่หรื อของผูม้ ีอำนำจควบคุม บริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุ ญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่
หรื อของผูม้ ีอำนำจควบคุมบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุมหรื อหุ น้ ส่ วนของ
สำนักงำนสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้น
รำยใหญ่หรื อของผูม้ ีอำนำจควบคุม บริ ษทั สังกัดอยูเ่ ว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุ ญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงกำรให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำย
หรื อที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ซึ่ งได้รับค่ำบริ กำรเกิ นกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่หรื อของผูม้ ีอำนำจควบคุมบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่
มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชี พนั้น เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุ ญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(7) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิ จกำรที่ มีสภำพอย่ำงเดี ยวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จกำรของบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษ ทั ย่อย หรื อไม่ เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มี นัยในห้ำงหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่ มี ส่วนร่ วม
บริ หำรงำน ลู ก จ้ำง พนัก งำน ที่ ป รึ ก ษำที่ รับ เงิ นเดื อนประจำ หรื อถื อหุ ้น เกิ น ร้ อยละ 1 ของ
จำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน
และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(9) ไม่ มี ล ัก ษณะอื่ นใดที่ ท ำให้ไ ม่ ส ำมำรถให้ ควำมเห็ นอย่ำงเป็ นอิ ส ระเกี่ ย วกับ กำรดำเนิ น ของ
บริ ษทั
(10) กรรมกำรอิ ส ระตำมคุ ณ สมบัติข้ำงต้น อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษ ทั ฯ ให้
ตัดสิ นใจในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม บริ ษ ทั ย่อย ลำดับ
เดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อของผูม้ ีอำนำจควบคุมบริ ษทั โดยมีกำรตัดสิ นใจในรู ปแบบองค์
คณะ (Collective Decision) ได้
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ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees)
1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้มนั่ ใจว่ำ มีควำมถูกต้องและเชื่ อถื อได้ รวมถึ งกำรเปิ ดเผยข้อมูล
อย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชี ภำยนอก และผูบ้ ริ หำรที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำน
ทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจำปี
2. สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal
Audit) ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิ ทธิ ผลและพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่ วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนให้ ค วำมเห็ น ชอบในกำรพิ จ ำรณำแต่ ง ตั้ง โยกย้ำ ย เลิ ก จ้ำ งหั ว หน้ ำ หน่ ว ยงำน
ตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในและอำจเสนอแนะ
ให้ มี ก ำรสอบทำนหรื อตรวจสอบรำยกำรใดที่ เห็ น ว่ ำ จ ำเป็ นและเป็ นสิ่ งส ำคัญ พร้ อ มทั้ ง น ำ
ข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ กำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขระบบกำรควบคุ ม ภำยในที่ ส ำคัญ และจ ำเป็ นเสนอ
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท โดยสอบทำนร่ วมกับ ผูส้ อบบัญ ชี ภ ำยนอกและผูจ้ ดั กำรแผนกตรวจสอบ
ระบบงำนภำยใน
3. สอบทำนกำรปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิจำรณำคัดเลื อก และเสนอแต่งตั้งบุ คคลซึ่ งมี ควำมเป็ นอิ สระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชี รวมถึ ง
พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั รวมทั้งเข้ำร่ วมประชุ ม
กับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษทั ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
6. พิ จำรณำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่ อำจมี ค วำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตำม
กฎหมำย และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่ำว
ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สู งสุ ดต่อบริ ษทั
7. สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิภำพ
8. รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบอย่ำงน้อยปี ละ
4 ครั้ง
9. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ซึ่ งรำยงำน
ดังกล่ ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วย ข้อมู ลอย่ำงน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั
(ค) ควำมเห็ นเกี่ ยวกับกำรปฏิ บตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
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(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุ มคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่ วมประชุ มของกรรมกำรตรวจสอบ
แต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎ
บัตร (Charter)
(ซ) รำยกำรอื่ น ที่ เห็ น ว่ำผูถ้ ื อ หุ ้ น และผูล้ งทุ น ทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ข อบเขตหน้ำ ที่ และควำม
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
10. ร่ ว มให้ ค วำมเห็ น ในกำรพิ จำรณำแต่ ง ตั้ง ถอดถอน ประเมิ น ผลงำนของเจ้ำหน้ ำที่ ข องหน่ วยงำน
ตรวจสอบภำยใน
11. ในกำรปฏิบตั ิงำนตำมขอบเขตหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจเชิญให้ฝ่ำยจัดกำรผูบ้ ริ หำร
หรื อพนักงำนของบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องมำให้ควำมเห็น เข้ำร่ วมประชุ มหรื อส่ งเอกสำรที่เห็นว่ำเกี่ ยวข้อง
หรื อจำเป็ น
12. ให้ มี อ ำนำจว่ำ จ้ำงที่ ป รึ ก ษำ หรื อ บุ ค คลภำยนอกตำมระเบี ย บของบริ ษ ัท มำให้ ค วำมเห็ น หรื อ ให้
คำปรึ กษำในกรณี จำเป็ น
13. คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิ บตั ิงำนโดยกำรประเมินตนเองและรำยงำนผลกำร
ประเมิ น พร้ อ มทั้ง ปั ญ หำอุ ป สรรคในกำรปฏิ บ ัติ ง ำนที่ อ ำจเป็ นเหตุ ใ ห้ ก ำรปฏิ บ ัติ ง ำนไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบทุกปี
14. พิจำรณำทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
15. ปฏิบตั ิงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิด ชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
1. ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยูใ่ นตำแหน่ งครำวละ 3 ปี และคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่ งพ้น
จำกตำแหน่ งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจำกกำรพ้นตำแหน่ งตำมวำระดังกล่ำว
ข้ำงต้นกรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(ก) ตำย
(ข) ลำออก
(ค) ขำดคุ ณ สมบัติ ก ำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัติ น้ ี หรื อตำมหลัก เกณฑ์ ข องตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ง) พ้นวำระจำกกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั
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2.

กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ งให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริ ษทั โดย
แจ้งเป็ นหนังสื อล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ
โดยบริ ษ ทั จะแจ้งเรื่ องกำรลำออกพร้ อมสำเนำหนังสื อลำออกให้ตลำดหลักทรัพย์ทรำบ ในกรณี ที่
กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกตำแหน่ งทั้งคณะ ให้ค ณะกรรมกำรตรวจสอบที่ พ น้ จำกตำแหน่ งต้อง
รัก ษำกำรในตำแหน่ งเพื่ อดำเนิ นกำรต่อไปก่ อนจนกว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบชุ ดใหม่จะเข้ำรั บ
หน้ำที่

3.

ในกรณี ที่ ต ำแหน่ ง กรรมกำรตรวจสอบว่ำ งลงเพรำะเหตุ อื่ น นอกจำกถึ ง ครำวออกตำมวำระให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วัน
เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจำนวนครบที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด โดยบุคคลที่เข้ำเป็ นกรรมกำร
ตรวจสอบแทนอยูใ่ นตำแหน่งได้เพียงวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรตรวจสอบซึ่ งตนแทน

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรปฎิ บ ัติ ง ำนต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ในกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั
2. ในกำรปฎิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำ
ดังต่อไปนี้ ซึ่ งอำจมี ผ ลกระทบอย่ำงมี ส ำระส ำคัญต่ อฐำนะทำงกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริ ษทั เพื่อดำเนิ นกำรปรับปรุ งแก้ไข
ภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(2) กำรทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีควำมบกพร่ องสำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน
(3) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยหรื อข้อกำหนดใดๆ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
3.
หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ร ำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ถึ ง สิ่ ง ที่ มี ผ ลกระทบอย่ำ งมี
สำระสำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำน และได้มีกำรหำรื อร่ วมกันกับคณะกรรมกำร
บริ ษทั และผูบ้ ริ หำรแล้วว่ำต้องดำเนิ นกำรปรับปรุ งแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลำที่กำหนดไว้ร่วมกัน
หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำรดำเนินกำรแก้ไขดังกล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่ งอำจรำยงำนสิ่ งที่พบดังกล่ำวโดยตรงต่อสำนักงำนกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
3.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง (Risk Management Committees)
คณะกรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรควบคุมกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำม
นโยบำยจึงพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงขึ้นโดยมีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
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องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงจะถู ก แต่ ง ตั้ง โดยคณะกรรมกำรบริ ษ ั ท โดยคณะกรรมกำร
ประกอบด้วย ผูม้ ีควำมเข้ำใจในธุ รกิ จและมีประสบกำรณ์ ตรงในธุ รกิจ จำนวนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน และ
ต้องเป็ นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ท่ำน
2. ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับประธำนกรรมกำรบริ ษทั
3. กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฎิบตั ิงำนในฐำนะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงให้บรรลุผลสำเร็ จตำมวัตถุประสงค์
4. กำหนดให้คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต้องแต่งตั้งเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
โดยอำจเป็ นหัวหน้ำสำยงำนสนับสนุนธุ รกิจ หรื อบุคคลที่คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเห็นสมควร
ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. กำหนดและทบทวน นโยบำย กรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร
2. กำกับดูแลและสนับสนุ นให้มีกำรดำเนิ นงำนด้ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์
และเป้ ำหมำยทำงธุ รกิจรวมถึงสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งองค์ก รและให้ ข ้อ คิ ดเห็ น ในควำมเสี่ ยงที่ อำจจะเกิ ดขึ้ น
รวมทั้งแนวทำงกำรกำหนดมำตรกำรควบคุ มหรื อบรรเทำและกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภำพอย่ำงต่อเนื่อง
4. รำยงำนผลกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งองค์ก รให้ ค ณะกรรมกำรรั บ ทรำบและในกรณี ที่ มี ปั จ จัย หรื อ
เหตุกำรณ์ สำคัญ ซึ่ งอำจมีผลกระทบต่อบริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
เพื่อทรำบและพิจำรณำโดยเร็ วที่สุด
5. ประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง
6. ปฎิบตั ิหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี และตำมวำระกำรดำรงตำแหน่ง
ซึ่ งเมื่อพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ว อำจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีก
การรายงาน
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงมีหน้ำที่ รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริ ษ ทั รับทรำบผลกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยง หรื อสิ่ งที่ตอ้ งดำเนิ นกำรปรับปรุ งแก้ไขอย่ำงมีนยั สำคัญในที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกครั้ง
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั รับทรำบและตระหนักถึงควำมเสี่ ยงที่สำคัญของบริ ษทั รวมถึงปั จจัยที่อำจส่ งผล
กระทบต่อกำรดำเนินงำนขององค์กรในอนำคต
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4.

การแต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน (Nomintion and remuneration
Committee (NRC))
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรควบคุมกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไป
ตำมนโยบำยจึ งพิ จำรณำแต่ งตั้ง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำตอบแทน เพื่ อดู แลรั บผิดชอบกำร
พิจำรณำหลักเกณฑ์และกระบวนกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
และผูบ้ ริ ห ำรสู ง สุ ด ขององค์ก ร คัด เลื อ กบุ ค คลตำมกระบวนกำรสรรหำที่ ไ ด้ก ำหนดไว้ และพิ จ ำรณำ
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและรู ปแบบค่ำตอบแทนกรรมกำร เพื่ อเสนอควำมเห็ นต่อคณะกรรมกำร
บริ ษทั พิจำรณำก่อนที่จะนำเสนอให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจำรณำอนุ มตั ิ รวมทั้งพิจำรณำหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
และรู ปแบบค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดขององค์กร
องค์ ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทนได้รับ กำรแต่ ง ตั้ง โดยคณะกรรมกำรบริ ษ ัท และ
ประกอบด้ว ยกรรมกำรและผูบ้ ริ ห ำรอย่ำ งน้ อ ย 3 คน โดยกรรมกำรมำกกว่ำ กึ่ ง หนึ่ งของจำนวน
กรรมกำรทั้งหมดจะต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ
2. กรรมกำรอิสระ ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1. มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัด และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. กรรมกำรสรรหำ ที่เป็ นกรรมกำรอิสระต้องมีควำมเป็ นอิสระตำมหลักกำรกำกับและดูแลกิจกำรที่ดี
3. เป็ นบุคคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฎิบตั ิหน้ำที่ในฐำนะ
กรรมกำรสรรหำและสำมำรถอุทิศเวลำเพียงพอในกำรปฎิบตั ิหน้ำที่
ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริ ษทั และจัดกำรประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 2 ครั้ง โดยมีขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
การปฎิบัติงานด้ านการสรรหา
กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริ ษทั และกรรมกำรชุ ดย่อย
พิ จ ำรณำควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสร้ ำ งและองค์ ป ระกอบของคณะกรรมกำรก ำหนด
คุณสมบัติของกรรมกำรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
พิจำรณำสรรหำ คัดเลื อกและเสนอบุคคลที่ เหมำะสมให้ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริ ษทั ที่ครบวำระ
และ/หรื อ มีตำแหน่งว่ำงลง และ/หรื อ แต่งตั้งเพิ่ม
ปฏิบตั ิกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดของบริ ษทั เพื่อเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั
ทรำบเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
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การปฎิบัติงานด้ านการกาหนดค่ าตอบแทน
จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษทั และกรรมกำรชุ ด
ย่อยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
กำหนดค่ำตอบแทนที่จำเป็ นและเหมำะสมทั้งที่เป็ นตัวเงิ นและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมกำรบริ ษทั
เป็ นรำยบุคคล โดยกำรกำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้พิจำรณำควำมเหมำะสมกับ
ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ผลงำนและเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในธุ รกิ จที่คล้ำยกัน และประโยชน์ที่
คำดว่ำจะได้รับจำกกรรมกำร เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำและนำเสนอต่อที่ประชุ มผู ้
ถือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
รำยงำนนโยบำย หลัก กำรและเหตุ ผ ลของกำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ ห ำร ตำม
ข้อก ำหนดของตลำดหลัก ทรั พ ย์ โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมู ล ประจำปี (56-1) และ
รำยงำนประจำปี ของบริ ษทั (56-2)
ปฏิบตั ิกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำยโดยฝ่ ำย
บริ หำรและหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ จะต้ อ งรำยงำนหรื อน ำเสนอข้ อ มู ล และเอกสำรที่ เกี่ ย วข้ อ งต่ อ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทนให้บรรลุตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
วาระการดารงตาแหน่ ง
1. ให้กรรมกำรสรรหำ มีวำระอยูใ่ นตำแหน่งครำวละ 3 ปี และคณะกรรมกำรสรรหำ ซึ่ งพ้นจำกตำแหน่ง
ตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจำกพ้นตำแหน่ งตำมวำระดังกล่ำวข้ำงต้น กรรมกำร
สรรหำพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(ก) ตำย
(ข) ลำออก
(ค) ขำดคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรสรรหำตำมกฎบัตรนี้ หรื อตำมหลัเกณฑ์ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ง) พ้นวำระจำกกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั
(จ) คณะกรรมกำรบริ ษทั ลงมติให้ออก
2. คณะกรรมกำรบริ ษทั มีอำนำจในกำรแต่งตั้งกรรมกำรสรรหำ เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำร
ตำมวัตถุประสงค์หรื อทดแทนกรรมกำรสรรหำที่พน้ จำกตำแหน่ งครำวละ 3 ปี หรื อพ้นจำกกำรดำรง
ตำแหน่ งกรรกำรบริ ษทั จะอยู่ในตำแหน่ งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลื ออยู่ของกรรมกำรสรรหำ ซึ่ งตน
แทนเท่ำนั้น

ส่ วนที่ 2 - 47

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
5.

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมกำร ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรควบคุ มกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตำม
นโยบำยจึงได้พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำรขึ้นโดยให้มีอำนำจหน้ำที่
องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร
1. ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรของบริ ษทั
2. ประกอบด้วยกรรมกำรบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หำรงำนหรื อพนักงำนในระดับบริ หำร รวมกันไม่นอ้ ยกว่ำ 3
คนร่ วมกันเป็ นคณะกรรมกำรบริ หำร
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
1. มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัดและกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2. เป็ นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และ
สำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฎิบตั ิหน้ำที่
ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ทำหน้ำที่ควบคุมกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดไว้
และรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษัท ทั้ง นี้ ในกำรด ำเนิ น กำรประชุ ม ของ
คณะกรรมกำรบริ หำรต้องมี คณะกรรมกำรเข้ำร่ วมประชุ มไม่น้อยกว่ำกึ่ งหนึ่ งของกรรมกำรบริ หำร
ส่ วนกำรลงมติของคณะกรรมกำรบริ หำรต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้ำงมำกจำกที่ประชุ มและคะแนน
เสี ยงดังกล่ำวที่นบั ได้อย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งจำกคะแนนเสี ยงของคณะกรรมกำรบริ หำรทั้งหมด
2. พิจำรณำงบประมำณประจำปี และขั้นตอนในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพื่ อเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริ ษทั และควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยตำมงบประมำณที่ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั แล้ว
3. พิจำรณำปรับปรุ งแผนกำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั ให้เหมำะสมเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
4. พิจำรณำอนุมตั ิกำรลงทุนและกำหนดงบประมำณในกำรลงทุนตำมอำนำจในคู่มืออำนำจดำเนินกำร
5. พิจำรณำกำรทำสัญญำต่ำงๆ ที่มีผลผูกพันบริ ษทั ตำมอำนำจในคู่มืออำนำจดำเนินกำร
6. รั บ ผิด ชอบให้ มี ข ้อ มู ล ที่ ส ำคัญ ต่ ำงๆ ของบริ ษ ัท อย่ำงเพี ย งพอเพื่ อใช้ป ระกอบกำรตัด สิ น ใจของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินที่น่ำเชื่ อถื อเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่ดี
และโปร่ งใส
7. พิจำรณำผลกำไรและขำดทุนของบริ ษทั และเสนอจ่ำยปั นผลประจำปี ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
8. พิจำรณำกำรดำเนินธุ รกิจใหม่หรื อกำรเลิกธุ รกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
9. กำกับดูแลให้มีข้ นั ตอนให้ผปู ้ ฏิบตั ิงำนต้องรำยงำนเหตุกำรณ์หรื อกำรกระทำที่ผดิ ปกติหรื อกำรกระทำ
ผิดกฎหมำยต่อคณะกรรมกำรบริ หำรอย่ำงทันท่วงทีและในกรณี ที่เหตุกำรณ์ ดงั กล่ำวมีผลกระทบที่มี
สำระส ำคัญ จะต้องรำยงำนให้ค ณะกรรมกำรบริ ษ ทั ทรำบเพื่ อพิ จำรณำแก้ไขภำยในระยะเวลำอัน
สมควร
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10. ดำเนิ นกำรใดๆ เพื่อสนับสนุ นกำรดำเนิ นกำรดังกล่ ำวข้ำงต้นหรื อตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร
บริ ษทั หรื อตำมที่ได้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
11. กำรดำเนิ นกำรนำเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ หำรในเรื่ องใดๆ ซึ่ งได้รับ กำรลงมติ และ/หรื อ
อนุ มตั ิจำกที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ หำร จะต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริ ษ ทั รับทรำบในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งถัดไป
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ หำรไม่สำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสี ย
หรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริ หำรมีวำระกำรดำรงตำแหน่งตำมกำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งเมื่อพ้น
จำกตำแหน่งตำมวำระแล้ว อำจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีก
การรายงาน
คณะกรรมกำรต้องรำยงำนผลกำรปฎิ บตั ิ หน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรบริ ษ ทั รับทรำบเป็ นประจำ และ
รำยงำนผลกำรปฎิบตั ิหน้ำที่ในรอบปี ที่ผำ่ นมำให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทรำบในรำยงำนประจำปี
6.

คณะผู้บริหาร : รับผิดชอบโดยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

การสรรหากรรมการผู้จัดการ
“กรรมกำรผูจ้ ดั กำร” แต่งตั้งมำจำกกำรพิจำรณำและอนุ มตั ิแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริ ษทั โดยคณะกรรมกำร
สรรหำดำเนินกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรดำรงตำแหน่ง
คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ
คุณสมบัติทวั่ ไป
1. มีสัญชำติไทย
2. สำมำรถทำงำนให้แก่บริ ษทั ฯ ได้เต็มเวลำ
3. ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
4. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย หรื อไม่เคยเป็ นบุคคลล้มละลำยทุจริ ต
5. ไม่เคยต้องคำพิพำกษำถึ งที่สุดให้จำคุก ไม่วำ่ จะได้รับโทษจำคุ กจริ งหรื อไม่ เว้นแต่เป็ นโทษสำหรับ
ควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรื อควำมผิดลหุ โทษ หรื อพ้นโทษหรื อพ้นระยะเวลำกำรรอกำร
ลงโทษ
6. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจำกงำนเพรำะทุจริ ตต่อหน้ำที่
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คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
1. สำเร็ จกำรศึ ก ษำไม่ต่ ำกว่ำปริ ญ ญำตรี มี ควำมรอบรู้ ควำมชำนำญและประสบกำรณ์ ในกำรบริ หำร
องค์กร
2. มีวสิ ัยทัศน์กำรบริ หำรจัดกำรในกิจกำรด้ำนกำรขนส่ ง และธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรด้ำนกำรขนส่ ง
3. มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในกำรบริ หำรและกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี มีบุคลิกภำพ ภำวะผูน้ ำและมนุ ษย์
สัมพันธ์ดี
4. สำมำรถติดต่อประสำนงำนได้ดีท้ งั ภำยในและภำยนอกองค์กร
5. มีควำมรู้และควำมชำนำญในกำรบริ หำรองค์กรให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและบริ กำรที่ดี
ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ (Managing Directors)
1. ควบคุมกำรดำเนินกิจกำร วำงแผนกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนและบริ หำรงำนประจำวันของบริ ษทั ฯ
2. ตัดสิ น ในเรื่ องที่ ส ำคัญ ของบริ ษ ัท ฯ ก ำหนดภำรกิ จ วัต ถุ ป ระสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริ ษ ัท ฯ
รวมถึงกำรควบคุมกำรบริ หำรงำนในสำยงำนต่ำงๆ
3. เป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรบังคับบัญชำ ติดต่อ สั่งกำร ตลอดจนเข้ำลงนำมในนิ ติกรรมสัญญำ เอกสำรคำสั่ง
หนังสื อแจ้งใดๆ ตำมที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนำจดำเนินกำร
4. มี อำนำจจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำยบุ คคลตำมที่ เห็ นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ และ
ผลตอบแทนที่เหมำะสม และให้มีอำนำจปลดออกหรื อให้ออกตำมควำมเหมำะสมของพนักงำนระดับ
ต่ำงๆ ตำมที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนำจดำเนินกำร
5. มีอำนำจในกำรกำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ำเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
6. พิจำรณำกำรลงทุนในธุ รกิ จใหม่ หรื อกำรเลิ กธุ รกิ จเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ หำร และ/หรื อ
กรรมกำรบริ ษทั
7. ดำเนินกำรใดๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อกรรมกำรบริ หำร
ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น จะไม่
รวมถึ งอำนำจ และ/หรื อ กำรมอบอำนำจช่ วงในกำรอนุ มตั ิ รำยกำรใดที่ ตน หรื อผูร้ ับมอบอำนำจช่ วง หรื อ
บุคคลที่ อำจมี ควำมขัดแย้ง (ตำมที่ นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุ น) มี ส่ วนได้เสี ยหรื อ
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริ ษทั ซึ่ งกำรอนุ มตั ิรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุ มคณะกรรมกำร และ/หรื อ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิรำยกำรดังกล่ำว ตำมที่
ข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด
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การมอบอานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายบริหาร
บริ ษทั ฯ ได้กำหนดอำนำจอนุ มตั ิ ดำเนิ นกำร (Delegation of Authorities) ไว้อย่ำงชัดเจน ซึ่ งเริ่ มใช้
ตั้งแต่ปี 2558 โดยกำหนดอำนำจอนุ มตั ิวงเงินสำหรับคณะกรรมกำรบริ ษทั และฝ่ ำยบริ หำรตำมประเภทของ
รำยกำร ได้แก่ งบกำรเงิ น / บัญ ชี / งบประมำณ งำนทรั ย พำกรบุ ค คลและงำนจัด ซื้ อ / จัด หำ และงำน
บริ หำรงำนทัว่ ไป / ธุ รกำร งำนด้ำนกำรตลำดและงำนประชำสัมพันธ์
สรุ ปตำรำงอำนำจอนุมตั ิของบริ ษทั มีรำยละเอียด ดังนี้
รายการ
กำรจัดทำงบประมำณกำรลงทุน
ประจำปี
กำรอนุมตั ิเพิ่มเติมงบประมำณรำยจ่ำย
กำรลงทุนประจำปี นอกเหนือ
งบประมำณ
กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ประเภท
ที่ดินและอำคำร
กำรอนุมตั ิกำรก่อหนี้หรื อกำรกูย้ มื เงินที่
ผูกพันต่อบริ ษทั
กำรขอใช้งบประมำณรำยจ่ำยกำรลงทุน
ตำมงบประมำณประจำปี ผ่ำนกำร
อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั

คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
บริษัท
ผ่ำนกำรอนุมตั ิโดย
คณะกรรมกำร
บริ ษทั
วงเงินเกิน 10 ล้ำน วงเงินไม่เกิน 10 ล้ำน
บำทต่อโครงกำร
บำทต่อโครงกำร

กรรมการ
ผู้จัดการ
-

วงเงินเกิน 10 ล้ำน วงเงินไม่เกิน 10 ล้ำน
บำท
บำท
ผ่ำนกำรอนุมตั ิโดย
คณะกรรมกำร
บริ ษทั
วงเงินเกิน 5 ล้ำนบำท

-

-

-

วงเงินไม่เกิน 5
ล้ำนบำท

9.4 การกากับดูการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯ ยังไม่ มีกำรลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อยหรื อบริ ษ ทั ร่ วม ดังนั้นยังไม่ ได้
กำหนดกลไกในกำรกำกับดูแลกำรดำนิ นงำนและนโยบำย อย่ำงไรก็ตำมหำกในอนำคตบริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วมเกิดขึ้น จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อให้พิจำรณำและคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ควบคู่ไปด้วย

ส่ วนที่ 2 - 51

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2558
มี มติ กำหนดระเบี ยบข้อบังคับในกำรนำข้อมู ลภำยในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำนและลูกจ้ำงของบริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน ดังนี้
(ก) ต้องรักษำควำมลับ และ/หรื อ ข้อมูลภำยในของบริ ษทั
(ข) ต้องไม่นำควำมลับและ/หรื อข้อมูลภำยในของบริ ษทั ฯ ไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหำผลประโยชน์
แก่ ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่ บุคคลอื่ นใดไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม และไม่ว่ำจะ
ได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตำม
(ค) ต้องไม่ทำกำรซื้ อขำย โอน หรื อรับโอน หลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยใช้ควำมลับ และ/หรื อข้อมูล
ภำยในบริ ษทั และ/หรื อเข้ำทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ควำมลับ และ/หรื อข้อมูลภำยในของบริ ษทั
อันอำจก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อบริ ษทั ฯ ไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ทั้งนี้ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนัก งำน และลู ก จ้ำงของบริ ษ ทั ซึ่ งอยู่ในหน่ วยงำนที่ ได้รับ ทรำบข้อมูล
ภำยในของบริ ษทั ควรหลีกเลี่ยงหรื องดกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่ วงระยะเวลำ 1 เดื อนก่อนกำร
เปิ ดเผยงบกำรเงินต่อสำธำรณชน และ 24 ชัว่ โมงหลังจำกเปิ ดเผยงบกำรเงินหรื อข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญ
ต่อสำธำรณชน โดยข้อกำหนดดังกล่ำวให้รวมควำมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรและลูกจ้ำงของบริ ษทั ด้วย หำกผูใ้ ดฝ่ ำฝื นระเบียบข้อบังคับดังกล่ำวจะถือว่ำได้กระทำผิดร้ำยแรง
1.

2.

กรรมกำรและกรรมกำรและผูบ้ ริ ห ำรของบริ ษ ัท รวมถึ งผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษ ัท ต้อ งรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตนเอง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภำวะต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59
บริ ษทั ฯ ได้มีกำรประกำศ “ระเบียบข้อบังคับในกำรนำข้อมูลภำยในของบริ ษทั ไปใช้” ให้ผบู้ ริ หำร
และพนักงำนรับทรำบโดยทัว่ กัน

9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
สำหรับงบกำรเงินปี 2561 ของบริ ษทั ฯ ได้รับกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นโดยนำงสำวกรอง
แก้วลิ มป์ กิ ตติกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตทะเบี ยนเลขที่ 5874 จำกบริ ษทั สำนักงำน อี วำย จำกัด แบบไม่มี
เงื่อนไขและจ่ำยค่ำสอบบัญชี ที่ผำ่ นกำรอนุ มตั ิที่ประชุ มกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์
2561 โดยมีกำรเปรี ยบเทียบรำคำค่ำสอบบัญชีปัจจุบนั กับปี ก่อนกับบริ ษทั จดทะเบียนอื่น มีรำยละเอียด ดังนี้
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ค่ าสอบบัญชี
ตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี
สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส
รวมค่ าตอบแทน

ปี 2559
450,000
300,000
750,000

ปี 2560
750,000
300,000
1,050,000

(หน่วย : บำท)
ปี 2561
750,000
510,000
1,260,000

หมำยเหตุ :
ตั้งแต่ปี 2560 ค่ำตรวจสอบงบกำรเงิ นประจำปี ประกอบด้วย ค่ำตรวจสอบงบกำรเงิ น ประจำปี และค่ำสอบทำน
รำยงำนประจำปี
ตั้งแต่ปี 2561 กำรสอบทำนงบกำรงบกำรเงินรำยไตรมำส คิดไตรมำสละ 170,000 บำท (ปี 2560 ไตรมำสละ 100,000
บำท)
ฝ่ ำยบริ หำรมีกำรต่อรองรำคำกับบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด เพื่อให้คงรำคำค่ำสอบบัญชีเป็ นระยะ 3 ปี ของปี 2561
ถึงปี 2563 เท่ำกับ 1,2600,000 บำท

ค่ าบริการอืน่ (Non Audit Fee)
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ไม่มีกำรจ่ำยค่ำบริ กำรอื่นๆ
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
10.1 นโยบายและภาพรวมความรับผิดชอบต่ อสั งคม
นอกจำกกำรดำเนินงำนเพื่อควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจแล้ว บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรดำเนินธุ รกิจ
ภำยใต้กรอบควำมรับผิดชอบต่อชุ มชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม เพื่อควำมเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนเป็ นองค์กรที่ มี
จริ ยธรรมและธรรมำภิบำลที่ดี มีควำมโปร่ งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ แนวปฏิ บตั ิดำ้ นกำรบริ หำรควำม
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนตำมแนวทำงกำรพัฒนำของตลำดหลักทรัพย์ เพื่อนำองค์ควำมรู ้
นั้นมำเป็ นแนวทำงกำรปฏิ บตั ิและบริ หำรจัดกำรองค์กรอย่ำงเป็ นรู ปธรรมต่อไป แนวทำงปฏิ บตั ิดำ้ นควำม
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั เป็ นกำรปฏิบตั ิเพื่อสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบำยของบริ ษทั
โดยกำรดำเนินงำนภำยใต้นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณธุ รกิจของบริ ษทั ดังนี้
10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษทั ฯ กำหนดแนวทำงในกำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. กระบวนการจัดทารายงาน
บริ ษทั ฯ อยูช่ ่วงศึกษำและดำเนิ นกำรจัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบทำงสังคม และกำรจัดทำรำยงำน
แบบบูรณำกำร เพื่อพัฒนำกิ จกำรอย่ำงยัง่ ยืนและนำองค์ควำมรู้ เป็ นแนวทำงกำรปฎิ บตั ิและบริ หำรจัดกำร
องค์กรอย่ำงเป็ นรู ปธรรมต่อไป
2. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
2.1 บริ ษ ัท ฯ มุ่ งมัน่ ประกอบธุ รกิ จด้วยควำมซื่ อสั ต ย์ สุ จริ ต และด ำเนิ น งำนธุ รกิ จอย่ำงมี ค วำม
รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทำงกฎหมำย จรรยำบรรณ และมุ่งมัน่ ทำควำมดี ต่อบุคคล กลุ่มชนชน
สังคมและสิ่ งแวดล้อม และประกอบธุ รกิจโดยมีระบบกำรดำเนิ นงำนที่มีมำตรฐำนและมีกำร
ควบคุมที่ดี
2.2 ไม่ ใ ห้ ผ ลประโยชน์ สิ่ งใดแก่ เจ้ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ หรื อผู ้ที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ ไ ด้ ม ำซึ่ งงำนหรื อ
ผลประโยชน์อื่นใด
2.3 ด้ำ นกำรปฏิ บ ัติ ต่ อ ลู ก ค้ำ บริ ษ ัท ฯ จะปฏิ บ ัติ ต่ อ คู่ ค ้ำ อย่ ำ งเป็ นธรรม ไม่ เรี ย กร้ อ งหรื อ รั บ
ผลประโยชน์ ใ ดๆ ที่ ไ ม่ ช อบธรรมจำกคู่ ค ้ำ และหำกปฏิ บ ัติ ต ำมเงื่ อ นไขข้อ ใดไม่ ไ ด้ จะ
ดำเนินกำรรี บแจ้งให้คู่คำ้ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อร่ วมกันหำแนวทำงแก้ไข
2.4 ไม่ก่อควำมเดื อดร้อนให้แก่ชุมชุ ม หรื อสังคมโดยรอบบริ ษทั ไม่ว่ำจะเป็ นมลภำวะทำงอำกำศ
และมลภำวะทำงเสี ยง รวมทั้งควำมสะอำด
2.5 ปฏิบตั ิตำมกฎจรำจร เพื่อควำมปลอดภัยของผูโ้ ดยสำรรวมทั้งผูร้ ่ วมใช้ถนนทุกรำย
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2.6 ด้ำนกำรปฏิ บตั ิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ บริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ ภำยใต้กรอบกติกำ
ของกำรแข่งขันที่ดีและไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็ นควำมลับของคู่แข่งขันทำงกำรค้ำด้วยวิธีที่ไม่
สุ จริ ต
3.

การเคารพสิ ทธิมนุษยชน

แนวทางปฎิบัติ สำหรับผูบ้ ริ หำรและพนักงำนมีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน ยึดมัน่ ในหลักนิ ติ
ธรรม และประพฤติปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนภำยใต้หลักกำรกำรเคำรพในศักดิ์ ศรี ควำมเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ
เสรี ภำพ และปฏิบตั ิต่อทุกฝ่ ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
3.1 บริ ษทั ฯ ตระหนักต่อกำรเคำรพสิ ทธิ มนุ ษยชน ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนที่มนุ ษย์ทุกคนพึงมีโดย
เสมอภำคกันเพื่อกำรดำรงชี วิตอยูไ่ ด้อย่ำงมีศกั ดิ์ศรี โดยจะไม่มีบุคคลใดได้รับกำรปฏิบตั ิอย่ำง
ไม่เป็ นธรรม หรื อเลือกปฏิบตั ิ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรเลือกปฏิบตั ิเนื่ องจำกเชื้ อชำติ เผ่ำพันธุ์ สี ผิว ต้น
ตระกู ล ต้น ก ำเนิ ด ของชำติ ห รื อ สั ง คม ศำสนำ สถำนะทำงสั ง คม เพศ อำยุ ลัก ษณะหรื อ
รู ปลักษณ์ทำงกำยภำพ ภำษำ ควำมเห็นทำงกำรเมือง ทรัพย์สินหรื อสถำนะอื่นใด
3.2 ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ รวมถึ งส่ งเสริ มสิ ทธิตำมระเบียบสังคมและ
ระเบี ยบสำกลในทุ กๆ ที่ข องบริ ษทั หรื อบริ ษ ทั ในกลุ่ มดำเนิ นธุ รกิ จและเพื่ อให้ม นั่ ใจว่ำกำร
ดำเนิ นธุ รกิ จดังกล่ ำว มิ ได้มี ส่ วนร่ วมกระท ำ หรื องดเว้นกำรกระท ำอันเป็ นกำรละเมิ ดสิ ท ธิ
มนุ ษยชนด้วย ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนจึงควรให้ควำมสำคัญกับกำรร่ วมธุ รกิจกับลูกค้ำหรื อคู่คำ้
ที่เคำรพหลักกำรดังกล่ำวด้วย
3.3 ให้ควำมสำคัญกับสิ ทธิ ที่เท่ำเทียมกันของสตรี โดยให้ควำมสำคัญและเคำรพเสรี ภำพในเรื่ อง
สัญชำติ สถำนภำพทำงสังคม สุ ขภำพ กำรศึกษำ สิ ทธิ ในกำรทำงำน ชนชั้นทำงสังคม ลักษณะ
เชื้อชำติ วิถีทำงเพศ เป็ นต้น
3.4 มุ่งมัน่ และรักษำไว้ซ่ ึ งสภำพกำรทำงำนที่เป็ นธรรมและเป็ นแบบอย่ำงที่ดีในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ
และด้ำนอื่นๆ ที่เป็ นไปตำมสิ ทธิ มนุ ษยชน อำทิ กำรไม่ใช้แรงงำนเด็กหรื อเรื่ องอื่นๆ ที่แสดงถึง
กำรไม่เคำรพต่อหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน หรื อไม่ปฏิ บตั ิตนอยู่บนมำตรฐำนสำกลเกี่ยวกับหลักกำร
ด้ำนสิ ทธิมนุษยชน สิ ทธิ เสรี ภำพ และควำมเสมอภำค
4. การปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ผูบ้ ริ หำรจะต้องปฏิบตั ิต่อพนักงำนอย่ำงยุติธรรม บริ หำรงำนโดยไม่มีควำมลำเอียง สนับสนุ นในกำร
สร้ ำงศัก ยภำพในควำมก้ำวหน้ ำและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรท ำงำนของพนัก งำน รวมทั้ง ส่ ง เสริ ม ให้
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พนัก งำนมี ค วำมเข้ำ ใจในเรื่ อ งจรรยำบรรณ ที่ พ นัก งำนต้อ งพึ ง ปฏิ บ ัติ จัด สวัส ดิ ก ำรให้ พ นัก งำนอย่ำ ง
เหมำะสมตำมผลกำรทำงำนอย่ำงเป็ นธรรมด้วยควำมเคำรพและให้เกี ยรติ จะช่ วยส่ งเสริ มให้เกิ ดจิตสำนึ ก
และพลังในกำรให้ควำมร่ วมมือ และสนับสนุนให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรทำงำนและบริ กำรแก่ลูกค้ำ
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำยได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพโดยดำเนินกำรดังนี้
4.1 จัด ให้ มี ร ะบบกำรท ำงำนที่ มุ่ ง เน้ น ควำมปลอดภัย และสุ ข อนำมัย ในสถำนที่ ท ำงำนอย่ำ ง
เหมำะสม
4.2 พัฒ นำพนัก งำนเพื่ อฝึ กฝนทัก ษะและเพิ่ ม พู นศัก ยภำพและเลื่ อนตำแหน่ ง เมื่ อมี ผ ลงำนและ
โอกำสที่เหมำะสมอย่ำงเท่ำเทียมกัน
4.3 จัดให้มีเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนที่เป็ นธรรมสำหรับพนักงำนและให้พนักงำนได้รับผลตอบแทนที่
เหมำะสมตำมศักยภำพโดยพิจำรณำเปรี ยบเทียบกับอัตรำค่ำตอบแทนที่เป็ นธุ รกิจเดียวกัน
4.4 จัดให้มีกระบวนกำรร้องเรี ยนอย่ำงเหมำะสมสำหรับพนักงำนที่ได้รับกำรปฎิบตั ิอย่ำงเป็ นธรรม
4.5 จัดให้มีกำรดูแลในเรื่ องสวัสดิ กำรแก่ พนักงำนตำมสมควร เช่ น จัดให้มีเวลำพักผ่อนประจำปี
กำรรักษำพยำบำลและกำรตรวจสุ ขภำพประจำปี
4.6 ให้ขอ้ มูลส ำคัญแก่ พ นักงำนเพื่ อให้ท รำบผลกำรดำเนิ นงำน สถำนะ และแผนในอนำคตของ
บริ ษทั
4.7 ส่ งเสริ มให้พนักงำนมีดุลยภำพในกำรใช้ชีวิตระหว่ำงชี วิตกำรทำงำนและชี วิตส่ วนตัว จัดให้มี
กิ จกรรมร่ วมกันระหว่ำงพนักงำน รวมไปถึ งกำรทำบุ ญร่ วมกันหรื อทำกิ จกรรมในวันสำคัญ
ต่ำงๆ เช่น กำรทำบุญใส่ บำตรร่ วมกันในเทศกำลสงกรำนต์ เป็ นต้น
4.8 จัดให้มีกำรให้รำงวัลตอบแทนและแสดงควำมชื่ นชมในรู ปแบบต่ำงๆ แก่พนักงำนที่ทำหน้ำที่
ได้เป็ นอย่ำงดี หรื อปฎิบตั ิงำนให้บริ ษทั ฯ มำเป็ นระยะเวลำยำวนำน เช่น เกษียณอำยุนกั ขับและ
โครงกำร 12 ยิม้ เป็ นต้น
การพัฒนาคุณภาพชี วติ ของพนักงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักเสมอว่ำพนักงำนคื อทรัพยำกรที่มีคุณค่ำที่ เป็ นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้องค์กร
ประสบควำมสำเร็ จ บริ ษทั ฯ จึงให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำคุณภำพชี วติ ของพนักงำน สร้ำงสมดุลให้กบั กำร
ท ำงำน เพื่ อให้ พ นัก งำนท ำงำนได้อย่ำงมี ค วำมสุ ข โดยตลอดปี 2561 ที่ ผ่ำนมำ บริ ษ ทั ฯ ได้มี ก ำรดำเนิ น
กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อให้พนักงำนได้มีส่วนร่ วมและเสริ มสร้ำงควำมสุ ขในกำรทำงำน ดังนี้
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กิจกรรมเกษียณอายุนักขับ “สำนฝันแห่งวันพำกเพียร สู่ วยั เกษียณอย่ำงภำคภูมิ” ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ ที่
28 กันยำยน 2561 ณ ห้องประชุม ATP30 สำขำมำบตำพุด จังหวัดระยอง
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กิจกรรมมอบโบนัส โครงการ “รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย” (12 ยิม้ ) ประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกำยน
2561 ณ อมตะ คำสเซิล (นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร ชลบุรี)
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กิจกรรม Safety Day 2018 ณ พัฒนำกอล์ฟแอนด์รีสอร์ ทศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลำคม
2561

5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
5.1 บริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิต่อลูกค้ำอย่ำงเป็ นธรรมในเรื่ องสิ นค้ำและบริ กำร โดยไม่เลื อกปฏิ บตั ิ หรื อ
เปิ ดเผยข้อ มู ล ให้ ลู ก ค้ำ รำยอื่ น ล่ ว งหน้ ำ ของผลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษ ัท ถื อ เป็ นข้อ มู ล ที่
ตำมปกติวสิ ัยจะพึงสงวดไว้ไม่เปิ ดเผยจนกว่ำจะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว
5.2 บริ ษทั ฯ จะปฎิ บตั ิตำมข้อตกลงและเงื่อนไขต่ำงๆ กับลูกค้ำอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียม หำก
บริ ษทั ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขได้ตอ้ งรี บแจ้งให้ลูกค้ำทรำบเพื่อร่ วมกันแก้ไขทันที
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษ ัท ฯ ได้ให้ ค วำมส ำคัญ ด้ำนกำรจัด กำรสิ่ ง แวดล้อม ซึ่ งได้ตระหนัก ดี ว่ำกำรให้ บ ริ ก ำรด้วยรถ
โดยสำรขนำดใหญ่จะมีกำรใช้เชื้อเพลิงและกำรปล่อยมลภำวะ รวมไปถึงอำจมีของเสี ยจำกกระบวนกำรซ่อม
บำรุ งรถโดยสำร อำทิ น้ ำมันเครื่ อง อะไหล่เก่ำ เป็ นต้น ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่อำจเกิดขึ้น
จำกกำรดำเนินกำร บริ ษทั ฯ จึงได้ดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนคุณภำพสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
6.1 กำรลดมลภำวะทำงอำกำศที่เกิดจำกกำรเผำผลำญของเครื่ องยนต์รถโดยสำร ด้วยกำรเลือกใช้
เครื่ องยนต์ใหม่และมีกำรบำรุ งรักษำตำมคู่มือที่ถูกต้อง
6.2 เลือกใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงที่ได้มำตรฐำน ไม่มีสำรตะกัว่ ซึ่ งจะส่ งผลชั้นบรรยำกำศ
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6.3 ไม่ดดั แปลงหรื อกระทำกำรใดๆ ต่อเครื่ องยนต์ ที่ ไม่ได้ตำมหลักวิศวกรรมยำนยนต์ส่งผลต่อ
กำรเผำไหม้ของเครื่ องยนต์จนก่อให้เกิดมลภำวะทำงอำกำศ
6.4 กำรก ำจัด ของเสี ย ที่ อำจเกิ ดขึ้ น จำกกำรซ่ อมบ ำรุ งรถโดยสำร ส่ วนกระบวนกำรซ่ อมบ ำรุ ง
รถยนต์ ปั จจุบนั ได้จดั กำรให้มีกำรจัดเก็บโดยผูเ้ ชี่ ยวชำญ อำทิ น้ ำมันเครื่ อง ที่มีกำรเปลี่ยนถ่ำย
ได้วำ่ จ้ำงบุคคลภำยนอกดำเนินกำรกำจัดอย่ำงถูกวิธีเพื่อลดผลกระทบที่อำจเกิดกับสิ่ งแวดล้อม
7.

การร่ วมพัฒนาชุ มชนหรือสั งคม
บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบ
ต่อสังคม รวมถึงให้ควำมร่ วมมือช่วยเหลือ สนับสนุ น และอำสำทำกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม ทั้งในชุมชนใกล้เคียงและชุมชนอื่นๆ
กำรมี น วัต กรรมและเผยแพร่ น วัต กรรมซึ่ งได้จ ำกกำรด ำเนิ น งำนที่ มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ี ส่วนได้เสี ย บริ ษทั ฯ จะสนับ สนุ นให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนกำรทำงำนใน
องค์ก ร และในระดับ ควำมร่ วมมื อระหว่ำงองค์กร ซึ่ งหมำยถึ งกำรท ำสิ่ งต่ ำงๆ ด้วยวิธี ใหม่ ๆ และยังอำจ
หมำยถึ งกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด กำรผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่ำ เป้ ำหมำยของนวัตกรรมคือกำรเปลี่ยนแปลง
ในเชิ งบวก เพื่อทำให้สิ่งต่ำงๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีข้ ึน ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมสู งสุ ด
10.3 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม (After Process)
บริ ษ ทั ฯ ให้ ก ำรสนับ สนุ น กิ จกรรมที่ เป็ นประโยชน์ ต่อสั ง คมและสิ่ งแวดล้อม แก่ ชุ ม ชนในพื้ น ที่
ใกล้เคี ยง ทั้งในรู ป แบบของกำรสนับ สนุ นให้พ นักงำนของบริ ษ ทั เข้ำร่ วมกิ จกรรมและกำรอำนวยควำม
สะดวกให้ดว้ ยกำรนำรถบัสของบริ ษทั ให้บริ กำรรับส่ งโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย
สนับสนุนพานักเรียนเข้ าค่ ายกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย “ลูกเสื อน้ อย”
ณ ค่ ายลูกเสื อกัญจนัช อาเภอบ้ านฉาง จังหวัดระยอง
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นโยบายต่ อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรคอร์ รัปชัน่ อย่ำงสิ้ นเชิ ง (Zero-Tolerance Policy) และ
ถือปฏิ บตั ิตำมกฎหมำย ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรคอร์ รัปชัน่ ในประเทศไทย
บริ ษทั ฯ จะไม่เข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำรให้สินบนและกำรคอร์ รัปชัน่ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมและมุ่งมัน่ ที่จะ
นำระบบที่มีประสิ ทธิผลมำใช้ในกำรต่อต้ำน กำรให้สินบนและกำรคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนกระบวนกำรในกำร
ประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตำมแนวทำงที่บริ ษทั ฯ กำหนดนโยบำย เพื่อติดตำมประเมินผล
กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่ำงทันที
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนของบริ ษทั ต้องไม่เข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำรคอร์ รัปชัน่ กำรให้
หรื อรับสิ นบนแก่หรื อจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและเอกชน เช่ น บุ คลำกรของบริ ษทั ต่ำงๆ ที่มีธุรกรรมร่ วมกับ
บริ ษทั ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมเพื่อให้ได้มำหรื อคงไว้ ซึ่ งธุ รกิ จหรื อข้อได้เปรี ยบทำงกำรแข่งขัน นโยบำย
ต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี้ได้กำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในกำรต่อต้ำนกำรให้สินบน
และกำรคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั โดยครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ในสำยธุ รกิจดำเนิ นกำรหรื อยอมรับหรื อ
ให้กำรสนับสนุ นกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุ กรู ปแบบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุก
บริ ษ ทั ในสำยธุ รกิ จสิ นค้ำอุ ป โภค / บริ โภค รวมถึ งผูร้ ับ จ้ำงหรื อผูร้ ั บจ้ำงช่ วงอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องและ
ก ำหนดให้ มี ก ำรสอบทำนกำรปฏิ บ ัติ ตำมนโยบำยต่ อ ต้ำ นกำรทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น นี้ อย่ำงสม่ ำ เสมอ
ตลอดจนมี ก ำรทบทวนแนวทำงกำรปฏิ บ ัติใ ห้ ส อดคล้องกับ นโยบำย ระเบี ย บปฏิ บ ัติ ข้อก ำหนด
ข้อบังคับ ประกำศ กฎหมำยและกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุ รกิจ
2. มำตรฐำนกำรต่อต้ำนกำรทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นเป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรดำเนิ นธุ รกิ จและเป็ นหน้ำที่ ควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรของบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร ผูบ้ งั คับบัญชำ พนักงำนทุกคนทุกระดับ ผูส้ ่ งมอบ
หรื อผูร้ ับเหมำช่วงที่จะมีส่วนในกำรแสดงควำมคิดเห็ นเกี่ยวกับกำรปฏิ บตั ิเพื่อให้กำรดำเนิ นกำรด้ำน
กำรต่อต้ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บรรลุตำมนโยบำยที่กำหนด
3. บริ ษทั ฯ พัฒนำมำตรกำรกำรต่อต้ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องรวมถึง
หลักปฏิ บตั ิดำ้ นศีลธรรม โดยจัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงในกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องหรื อสุ่ มเสี่ ยงต่อ
กำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และนำมำจัดทำเป็ นคู่มือแนวทำงในกำรปฏิบตั ิแก่ผเู ้ กี่ยวข้อง
4. บริ ษทั ฯ ไม่กระทำหรื อสนับสนุ นกำรให้สินบนในทุกรู ปแบบและทุ กกิ จกรรมที่ อยู่ภำยใต้กำรดูแล
รวมถึงกำรควบคุมกำรบริ จำคเพื่อกำรกุศล กำรบริ จำคให้แก่พรรคกำรเมือง กำรให้ของขวัญทำงธุ รกิจ
และสนับสนุ นกิ จกรรมต่ำงๆ มี ควำมโปร่ งใสและไม่มีเจตนำเพื่อโน้มน้ำวให้เจ้ำหน้ำที่ ภำครัฐหรื อ
เอกชนดำเนินกำรที่ไม่เหมำะสม
5. บริ ษทั ฯ จัดให้มีกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม สม่ำเสมอเพื่อป้ องกันไม่ให้พนักงำนมีกำรปฏิบตั ิที่ไม่
เหมำะสม โดยเฉพำะงำนขำย กำรตลำดและจัดซื้ อ
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6.

บริ ษทั ฯ จัดให้ควำมรู ้ดำ้ นกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แก่คณะกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรและ
พนักงำนเพื่อส่ งเสริ มควำมซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และรับผิดชอบในกำรปฏิ บตั ิตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
รวมถึงสื่ อให้เห็นควำมมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ฯ
7. บริ ษทั ฯ จัดให้มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะกำรเงินที่โปร่ งใสและถูกต้องแม่นยำ
8. บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้มีกำรสื่ อสำรที่หลำกหลำยช่องทำงเพื่อให้พนักงำนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสำมำรถ
แจ้งเบำะแสอัน ควรสงสั ย โดยมั่น ใจได้ว่ำผูแ้ จ้งเบำะแสได้รับ กำรคุ ้ม ครอง โดยไม่ ใ ห้ ถู ก ลงโทษ
โยกย้ำยที่ ไม่เป็ นธรรมหรื อกลัน่ แกล้งด้วยประกำรใดและรวมถึ งกำรแต่ งตั้งบุ ค คลเพื่ อตรวจสอบ
ติดตำมทุกเบำะแสที่มีกำรแจ้งเข้ำมำ
การแจ้ งเบาะแส ร้ องเรียน แสดงความคิดเห็นหรือข้ อเสนอแนะ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีช่องทำงรับแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรี ยน ข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่ำผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยได้รับผลกระทบ หรื อมีควำมเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย ทุ ก กลุ่ ม จำกกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ัท หรื อจำกกำรปฏิ บตั ิ ของพนัก งำนของบริ ษ ทั เกี่ ย วกับ กำร
กระทำผิดกฎหมำยหรื อจรรยำบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อำจส่ อถึงกำรทุจริ ต กำรปฏิบตั ิอย่ำงไม่เท่ำเทียมกัน
หรื อกำรกระทำที่ขำดควำมระมัดระวังและขำดควำมรอบคอบ
ในกรณี ที่เป็ นเรื่ องสำคัญ เช่ น เป็ นเรื่ องที่ กระทบต่อชื่ อเสี ยง ภำพลักษณ์ หรื อฐำนะทำงกำรเงินของ
บริ ษทั หรื อเป็ นกำรกระทำที่ขดั ต่อนโยบำยของบริ ษทั หรื อเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หำรระดับสู งจะส่ งเรื่ องต่อไปยัง
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่ อดำเนิ น กำรหำข้อเท็ จจริ ง ส่ วนกรณี ที่ เป็ นค ำถำมทั่วไป เช่ น รำคำหุ ้ น กำร
จ่ำยเงิ นปั นผล หรื อข้อมูลอื่นใดเกี่ ยวกับบริ ษทั ไม่ถือว่ำเป็ นกำรร้ องเรี ยนแต่จะส่ งเรื่ องให้กบั หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบโดยตรงเพื่อตอบกลับแก่ผสู ้ อบถำม
ทั้งนี้ ผูแ้ จ้งเบำะแสต้องระบุ ชื่อวิธีกำรติ ดต่อกลับ ไม่ว่ำจะเป็ นทำงโทรศัพ ท์ อี เมลล์ หรื อโทรสำร
รวมทั้งชื่ อบุ คคลหรื อเหตุ กำรณ์ ที่ร้องเรี ยน และข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องอื่นๆ เพื่ อแสดงควำมบริ สุทธิ์ ใจ ไม่ได้มี
เจตนำในกำรให้ร้ำย หรื อก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยแก่ผอู ้ ื่นหรื อต่อบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรตรวจสอบ
ตำมขั้น ตอนและบัน ทึ ก กำรสอบสวนไว้เป็ นลำยลัก ษณ์ อกั ษรและไม่ เปิ ดเผยชื่ อ ผูแ้ จ้ง เบำะแส รวมทั้ง
ดำเนิ นกำรจัดเก็บ ข้อมูลกำรร้องเรี ยนเป็ นควำมลับ และบริ ษทั ฯ จะให้ควำมคุ ม้ ครองผลกระทบที่ อำจเกิ ด
ขึ้ นกับ ผูแ้ จ้งร้ องเรี ยนอย่ำงเหมำะสมและเป็ นธรรม เช่ น ไม่ มีกำรเปลี่ ยนแปลงตำแหน่ งงำน ลักษณะงำน
สถำนที่ ที่ ท ำงำน พักงำน ข่ ม ขู่ รบกวนกำรปฏิ บ ัติง ำน เลิ ก จ้ำงหรื อกำรกระท ำอื่ นใดที่ ไ ม่ เป็ นธรรมแก่ ผู ้
ร้องเรี ยนหรื อผูแ้ จ้งเบำะแสดังกล่ำว
มาตรการ / แนวทางดาเนิน
1. บริ ษ ทั ฯ เอที พี 30 จำกัด (มหำชน) จะสนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม และให้ ค วำมรู ้ ก ับ บุ ค ลำกรทุ ก ระดับ เห็ น
ควำมส ำคัญ และมี จิตส ำนึ ก ในกำรต่ อต้ำนทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีก ำรควบคุ มภำยในเพื่ อ
ป้ องกันกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และกำรให้หรื อรับสิ นบนในทุกรู ปแบบ
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2.

3.

4.

แนวปฏิบตั ิในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ นี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริ หำรงำนบุคคล
ตั้ง แต่ ก ำรสรรหำหรื อกำรคัดเลื อกบุ ค ลำกร กำรเลื่ อนตำแหน่ ง กำรฝึ กอบรม กำรประเมิ น ผลกำร
ปฏิบตั ิงำนและกำรให้ผลตอบแทนแก่พนักงำน โดยกำหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชำทุกระดับมีหน้ำที่สื่อสำร
ทำควำมเข้ำใจกับพนักงำนผูใ้ ต้บงั คับบัญชำเพื่อนำไปใช้ปฏิ บตั ิ ในกิ จกรรมทำงธุ รกิ จที่ อยู่ในควำม
รับผิดชอบและควบคุมดูแลกำรปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิน้ ี
บริ ษทั ฯ จะให้ควำมเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงำนหรื อบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบำะแสหรื อหลักฐำนเรื่ อง
กำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ รวมถึงพนักงำนที่ปฏิเสธต่อกำรกระทำ โดยใช้มำตรกำร
คุ ม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ี่ ให้ควำมร่ วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน ตำมที่ กำหนดไว้ใน
นโยบำยกำรรับข้อร้องเรี ยน
ผูท้ ี่ กระท ำกำรทุจริ ต คอร์ รัป ชั่น ถื อเป็ นกำรกระท ำผิดตำมข้อบังคับ เกี่ ยวกับ กำรท ำงำนว่ำด้วยกำร
บริ หำรงำนบุคคลสำหรับพนักงำน ซึ่ งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ที่กำหนดไว้ รวมถึงอำจ
ได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนั้นผิดกฎหมำยด้วย
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูส้ อบทำนควำมเหมำะสมและควำม
มีประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในที่ฝ่ำยบริ หำรจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มนั่ ใจได้วำ่ บริ ษทั ฯ มีระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรติ ดตำมดูแลกำรดำเนิ นงำนเหมำะสม เพี ย งพอ ในกำรดู แลกำรดำเนิ นงำนให้เป็ นไปตำม
เป้ ำหมำย วัตถุ ประสงค์ กฎหมำย และข้อกำหนดที่ สอดคล้องกับแนวทำงของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลท.
และระบบควบคุ มภำยใน คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนด ให้มีกำรประเมิ นควำมเพี ยงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริ ษทั และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยมีกำรเปิ ดเผยไว้
ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั (แบบ 56-2)
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ส อบทำนระบบกำรควบคุ ม ภำยใน และกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งอย่ำ ง
ต่อเนื่ อง รวมถึงกำรพิจำรณำผลกำรตรวจสอบภำยในและกำรแสดงควำมเห็นของผูส้ อบบัญชี เกี่ยวกับระบบ
กำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ที่เพียงพอเหมำะสม และรำยงำนผลกำรปฏิ บตั ิงำนให้คณะกรรมกำรบริ ษทั
รับทรำบเป็ นประจำเป็ นรำยไตรมำส
ในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ครั้ งที่ 1/2562 เมื่ อวัน ที่ 26 กุ มภำพัน ธ์ 2562 โดยมี ก รรมกำร
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำนเข้ำร่ วมประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในจำกรำยงำน
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในของฝ่ ำยบริ หำรที่ผำ่ นกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยสรุ ปได้
ว่ำ กำรควบคุมภำยในด้ำนต่ำงๆ ตำม 5 องค์ประกอบของแนวทำง COSO คือกำรควบคุมภำยในองค์กร กำร
ประเมินควำมเสี่ ยง กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรข้อมูล และระบบกำรติดตำม
รวมถึ ง ผลกำรตอบแบบประเมิ น ควำมเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภำยในที่ ส ำนัก งำน ก.ล.ต. ก ำหนด
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมเห็ นตรงกันกับคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุ มภำยในที่
เพียงพอและเหมำะสมสำหรับกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่ งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบไม่มี
ควำมเห็นแตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำร โดยบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนทำงบัญชีที่ยอมรับ
โดยทัว่ ไปของส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์และตลำดหลัก ทรั พ ย์และข้อบังคับ ของตลำด
หลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย รวมถึ งกำรมี ระบบควบคุ มภำยในเรื่ องกำรท ำธุ รกรรมกับ ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อบุ คคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ ทั้งนี้ ที่ผำ่ นมำกำร
พิจำรณำอนุ มตั ิธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่ำว จะอยูภ่ ำยใต้กำรพิจำรณำถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ เป็ น
หลัก นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังกำหนดนโยบำยเพื่อเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรทำธุ รกรรมดังกล่ ำว โดยกำร
พิจำรณำอนุ มตั ิกำรทำธุ รกรรมในอนำคตจะถูกพิจำรณำจำกผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ยในธุ รกรรมดังกล่ำวเท่ำนั้น
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญเรื่ องกำรกำกับให้องค์กรเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนที่มีกระบวนกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) อย่ำงแท้จริ งให้มำกขึ้นด้วย
11.1 การตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ของผู้ตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในขึ้นภำยในบริ ษทั ฯ โดยมอบหมำยให้นำงสำวอรอินทุ์ อินทร์
เจริ ญสุ ข เป็ นผูต้ รวจสอบภำยในตั้งแต่วนั ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561 โดยปฏิบตั ิงำนอย่ำงอิสระ
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และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นรำยไตรมำส ตำมแผนกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบภำยในประจำปี
2561 ซึ่ งทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ น ว่ำ แผนกำรปฏิ บ ัติ ง ำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี มี ค วำม
เหมำะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ดังนี้
สาหรับ
เรื่องทีต่ รวจสอบ
ช่ วงเวลาทีต่ รวจสอบ
ไตรมำสที่ 1
ทบทวนและติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะจำกกำร
มี.ค. - เม.ย.
ตรวจสอบภำยในระหว่ำงปี 2558 - 2560
ไตรมำสที่ 2
กำรตรวจติดตำมกำรบริ หำรกำรเดินรถ ISO 39001: 2012 โดยผู้
มิ.ย. - ก.ค.
ตรวจสอบภำยนอก BSI และกำรตรวจสอบกระบวนกำรจ่ำย
เงินเดือน
ไตรมำสที่ 3
ระบบงำนวงจรรำยจ่ำยและบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงองค์กร
ก.ย. - ต.ค.
ไตรมำสที่ 4
ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยด้ำนจรำจรทำงถนน ISO
ธ.ค. - ม.ค.
39001 และ กำรบริ หำรทรัพย์สินถำวร รถรับส่ งพนักงำน
หมำยเหตุ : เรื่ องกำรตรวจติดตำมกำรบริ หำรกำรเดินรถ ISO 39001: 2012 โดยผูต้ รวจสอบภำยนอก BSI และกำรบริ หำรจัดกำร
ควำมเสี่ ยงองค์กร ทำกำรตรวจสอบร่ วมกับนำยอภิวฒั น์ ปะตังเวสัง

ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ท ส ำหรับ แผนกำรตรวจสอบภำยใน
ประจำปี 2561 ดังนี้
ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ งที่ 2/2561 เมื่อ วัน ที่ 8 พ.ค. 2561 ส ำหรั บ ไตรมำสที่ 1 เรื่ องกำร
ทบทวนและติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจสอบภำยในประหว่ำงปี 2558 - 2560
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นว่ำ ให้นำข้อเสนอแนะที่ทำงกรรมกำรตรวจสอบแนะนำไปใช้ในกำร
ทบทวนและสรุ ปผลเพื่อกำรปรับปรุ งระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ ให้มีประสิ ทธิภำพ
ที่ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561 สำหรับไตรมำสที่ 2 เรื่ องกำรตรวจ
ติ ด ตำมกำรบริ ห ำรกำรเดิ น รถ ISO39001 : 2012 จำกผู้ส อบสอบภำยนอก BSI และกระบวนกำรจ่ ำ ย
เงิ น เดื อน คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ ค วำมเห็ นว่ำ ให้ นำข้อเสนอแนะที่ ท ำงกรรมกำรตรวจสอบแนะ
นำไปใช้ในกำรปรับปรุ งกำรดำเนินงำน
ที่ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2561 สำหรับไตรมำสที่ 3 เรื่ องระบบ
วงจรรำยจ่ำยและกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นว่ำ ให้นำข้อเสนอแนะ
ที่ทำงกรรมกำรตรวจสอบแนะนำไปใช้ในกำรปรับปรุ งกำรดำเนินงำน
ทีป่ ระชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 ม.ค 2562 สำหรับไตรมำสที่ 4 เรื่ องระบบกำร
จัดกำรควำมปลอดภัยด้ำนจรำจรทำงถนน ISO 39001 และกำรบริ หำรทรัพ ย์สินถำวร รถรั บส่ งพนักงำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นว่ำ ให้นำข้อเสนอแนะที่ทำงกรรมกำรตรวจสอบแนะนำไปใช้ในกำร
ปรับปรุ งกำรดำเนินงำน
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โดยครั้ งนี้ ทำงผูต้ รวจสอบภำยในได้เสนอแผนประจำปี 2562 ซึ่ งทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ น ว่ำ
แผนกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบภำยในประจำปี มีควำมเหมำะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ดังนี้
สาหรับ
เรื่องทีต่ รวจสอบ
ช่ วงเวลาทีต่ รวจสอบ
ไตรมำสที่ 1
ระบบงำนวงจรรำยได้ และกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร
มี.ค. - เม.ย.
ไตรมำสที่ 2
กำรบริ หำรจัดกำรงำนให้บริ กำรตำมสัญญำระยะสั้น (รถร่ วม
มิ.ย. - ก.ค.
บริ กำร) และ IT General Control Audit
ไตรมำสที่ 3
ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยด้ำนจรำจรทำงถนน (ISO
ก.ย. - ต.ค.
39001) และกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล
ไตรมำสที่ 4
กระบวนกำรซ่อมบำรุ งและอะไหล่ และระบบวงจรรำยจ่ำย
ธ.ค. - ม.ค.
11.2 การตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชี เกีย่ วกับการจัดทาและการ
นาเสนองบการเงิน
บริ ษ ทั ฯ ได้ใช้บ ริ ก ำรบจ. ส ำนัก งำนอี วำย เป็ นผูส้ อบบัญ ชี รั บอนุ ญ ำต ได้รำยงำนข้อสั งเกตและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงิน โดยถูกต้อง
ตำมควรของกิ จ กำรเพื่ อ กำรออกแบบวิ ธี ก ำรตรวจสอบที่ เหมำะสมกับ สถำนกำรณ์ แต่ ไ ม่ ใ ช้ เพื่ อ
วัตถุ ป ระสงค์ในกำรแสดงควำมเห็ นต่ อประสิ ท ธิ ผลของกำรควบคุ ม ภำยในกิ จกำร ส ำหรั บ ปี 2561 ทำง
ผูส้ อบบัญชีไม่พบข้อบกพร่ องของกำรควบคุมภำยในที่เป็ นสำระสำคัญ โดยแจ้งต่อที่ประชุ มคณะกรรมกำร
ตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562 รับทรำบแล้ว
11.3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาปี 2561
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ใช้แบบประเมิ น ควำมเพี ยงพอของระบบกำรควบคุ มภำยในที่ ส ำนัก
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ประกอบกำรประเมินควำมเพียงพอ
ของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ โดยมีผลสรุ ป ดังนี้
สภาพแวดล้ อมการควบคุม (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
ลาดับ
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
เอกสารอ้างอิง
1.1 คณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรกำหนดแนวทำง
ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน :
และมีกำรปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักควำมซื่ อตรงและ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
กำรรักษำจรรยำบรรณในกำรดำเนินงำน ที่
ครอบคลุมถึง
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ลาดับ

1.2

1.3

คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

1.1.1 กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ประจำวันและกำร
ตัดสิ นใจในเรื่ องต่ำงๆ

/

1.1.2 กำรปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ ลูกค้ำ และ
บุคคลภำยนอก

/

มีขอ้ กำหนดที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ผบู ้ ริ หำร
และพนักงำนปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อตรงและ
รักษำจรรยำบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (Code of
Conduct) สำหรับผูบ้ ริ หำรและพนักงำนที่
เหมำะสม
1.2.2 มีขอ้ กำหนดห้ำมผูบ้ ริ หำรและพนักงำน
ปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั กิจกำร ซึ่ งรวมถึง
กำรห้ำมคอร์ รัปชัน่ อันทำให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อ
องค์กร
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมำะสมหำกมีกำรฝ่ ำฝื น
ข้อกำหนดข้ำงต้น
1.2.4 มีกำรสื่ อสำรข้อกำหนดและบทลงโทษ
ข้ำงต้นให้ผบู้ ริ หำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบ
เช่น รวมอยูใ่ นกำรปฐมนิเทศพนักงำนลงนำม
รับทรำบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็ นประจำ
ทุกปี รวมทั้งมีกำรเผยแพร่ Code of Conduct
ให้แก่พนักงำนและบุคคลภำยนอกได้รับทรำบ
มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ิ
ตำม Code of Conduct
1.3.1 กำรติดตำมและประเมินผลโดยหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในหรื อหน่วยงำน
1.3.2 กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิ (compliance unit) :

เอกสารอ้างอิง

คู่มือกำรกำกับและดูแลกิจกำร
ที่ดี (Code of Conduct) /
รำยงำนประจำปี 2561
/

/

/

ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน:
วินยั และโทษทำงวินยั /
รำยงำนประจำปี 2561

/

รำยละเอียดกำรปฐมนิเทศ
พนักงำนใหม่ / ติดประกำศ
บอร์ดบริ ษทั / เว็บไซด์บริ ษทั

/

นโยบำยกำรประเมินผลงำน
กำรปฏิบตั ิงำนประจำปี / แบบ
ประเมินผลงำนพนักงำน

/
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ลาดับ

1.4

2.

คาถาม
กำรประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หำรและพนักงำน
1.3.3 กำรประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชำญที่เป็ นอิสระ
จำกภำยนอกองค์กร: ด้ำนข้อมูลทำงบัญชีและ
กำรเงิน โดยบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
มีกำรจัดกำรอย่ำงทันเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏิบตั ิ
ตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับควำมซื่ อตรงและกำร
รักษำจรรยำบรรณ
1.4.1 มีกระบวนกำรที่ทำให้สำมำรถตรวจพบ
กำรฝ่ ำฝื นได้ภำยในเวลำที่เหมำะสม
1.4.2 มีกระบวนกำรที่ทำให้สำมำรถลงโทษ
หรื อจัดกำรกับกำรฝ่ ำฝื นได้อย่ำงเหมำะสม และ
ภำยในเวลำอันควร
1.4.3 มีกำรแก้ไขกำรกระทำที่ขดั ต่อหลักควำม
ซื่ อตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณอย่ำง
เหมำะสม และภำยในเวลำอันควร

ใช่

ไม่ ใช่

เอกสารอ้างอิง

/

ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน /
คู่มือกำรกำกับและดูแลกิจกำร
ที่ดี (Code of Conduct) /
รำยงำนประจำปี 2561

/
/

/

คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหารและทาหน้ าทีก่ ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน

ลาดับ
คาถาม
ใช่
2.1 มีกำรกำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
/
แยกจำกฝ่ ำยบริ หำร โดยได้สงวนสิ ทธิ์ อำนำจ
เฉพำะของคณะกรรมกำรบริ ษทั ไว้อย่ำงชัดเจน
2.2 คณะกรรมกำรบริ ษทั กำกับดูแลให้มีกำรกำหนด
/
เป้ ำหมำยกำรดำเนินธุ รกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้
เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนของผูบ้ ริ หำร
และพนักงำน
2.3 คณะกรรมกำรบริ ษทั กำกับดูแลให้บริ ษทั กำหนด /
บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุม
บทบำทที่สำคัญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ไม่ ใช่

เอกสารอ้างอิง
คู่มือกำรกำกับและดูแลกิจกำร
ที่ดี (Code of Conduct) /
รำยงำนประจำปี 2561
- กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี : หมวดที่ 5 ควำม
รับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร
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ลาดับ

2.4

2.5

2.6

3.

คาถาม
ใช่
ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภำยใน และผูร้ ับผิดชอบ
ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูม้ ีควำมรู ้เกี่ยวกับ
/
ธุ รกิจของบริ ษทั และมีควำมเชี่ยวชำญที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อสำมำรถขอคำแนะนำ
จำกผูเ้ ชี่ยวชำญในเรื่ องนั้นๆ ได้
คณะกรรมกำรของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำร
/
อิสระที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ น่ำเชื่อถือ และมี
ควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงแท้จริ ง
เช่น ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบริ ษทั ไม่มี
ควำมสัมพันธ์อื่นใด อันอำจมีอิทธิ พลต่อกำรใช้
ดุลยพินิจและปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงเป็ นอิสระ ใน
จำนวนที่เหมำะสมเพียงพอ
คณะกรรมกำรบริ ษทั กำกับดูแลกำรพัฒนำและ
/
ปฏิบตั ิเรื่ องกำรควบคุมภำยใน ในองค์กร ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำร
ควบคุม กำรประเมินควำมเสี่ ยง กิจกรรมกำร
ควบคุม ข้อมูลและกำรสื่ อสำร และกำรติดตำม

ไม่ ใช่

เอกสารอ้างอิง

ฝ่ ายบริ ห ารได้ จั ด ให้ มี โครงสร้ างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่ ง การและความ
รั บ ผิด ชอบที่ เหมาะสมเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ภายใต้ ก ารก ากับ ดู แล (oversight) ของ
คณะกรรมการ

ลาดับ
คาถาม
ใช่
3.1 ผูบ้ ริ หำรระดับสู งกำหนดโครงสร้ำงองค์กรที่
/
สนับสนุนกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั
โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทั้งทำงธุ รกิจและ
กฎหมำย รวมถึงกำรจัดให้มีกำรควบคุมภำยใน
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ เช่น แบ่งแยกหน้ำที่ใน
ส่ วนงำนที่สำคัญ ซึ่ งทำให้เกิดกำรตรวจสอบ
ถ่วงดุลระหว่ำงกัน มีงำนตรวจสอบภำยในที่ข้ ึน

ไม่ ใช่

เอกสารอ้ างอิง
1. โครงสร้ำงองค์กร
2. ตำรำงอำนำจอนุมตั ิ /
ดำเนินกำรที่บริ ษทั ฯ
กำหนด
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ลาดับ

3.2

3.3

4.

คาถาม
ใช่
ตรงกับกรรมกำรตรวจสอบ และมีสำยกำร
รำยงำนที่ชดั เจน เป็ นต้น
ผูบ้ ริ หำรระดับสู งกำหนดสำยกำรรำยงำนใน
/
บริ ษทั โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมเกี่ยวกับ
อำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำรสื่ อสำร
ข้อมูล
มีกำรกำหนด มอบหมำยและจำกัดอำนำจหน้ำที่
/
และควำมรับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมระหว่ำง
คณะกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรระดับสู ง
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน

ไม่ ใช่

เอกสารอ้ างอิง

โครงสร้ำงองค์กร

ตำรำงอำนำจอนุมตั ิ/
ดำเนินกำรที่บริ ษทั ฯ กำหนด

องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและการรักษาบุคลากรทีม่ ีความรู้ ความสามารถ

ลาดับ
คาถาม
ใช่
4.1 บริ ษทั มีนโยบำยและวิธีกำรปฏิบตั ิเพื่อจัดหำ
/
พัฒนำ และรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถที่เหมำะสม และมีกระบวนกำร
สอบทำนนโยบำยและวิธีกำรปฏิบตั ิน้ นั อย่ำง
สม่ำเสมอ
4.2 บริ ษทั มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
/
กำรให้แรงจูงใจหรื อรำงวัลต่อบุคลำกรที่มีผลกำร
ปฏิบตั ิงำนดี และกำรจัดกำรต่อบุคลำกรที่มี
ผลงำนไม่บรรลุเป้ ำหมำยรวมถึง กำรสื่ อสำร
กระบวนกำรเหล่ำนี้ให้ผบู ้ ริ หำรและพนักงำน
ทรำบ
4.3 บริ ษทั มีกระบวนกำรแก้ไขปั ญหำหรื อ
/
เตรี ยมพร้อมสำหรับกำรขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้
และควำมสำมำรถที่เหมำะสมอย่ำงทันเวลำ
4.4 บริ ษทั มีกระบวนกำรสรรหำ พัฒนำ และรักษำ
/
ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุกคน เช่น กำรจัดระบบที่
ปรึ กษำ (mentoring)และกำรฝึ กอบรม

ไม่ ใช่

เอกสารอ้างอิง
1. ระเบียบปฏิบตั ิเรื่ อง“กำร
สรรหำบุคคลกร”
2. ระเบียบปฏิบตั ิเรื่ อง “กำร
ฝึ กอบรม” ระเบียบต่ำงๆ ของ
บริ ษทั ฯ
1. นโยบำยกำรประเมินผลกำร
ปฏิบตั ิงำนประจำปี
2. แบบประเมินผลพนักงำน
3. ข้อกำหนดโครงกำร “รักษำ
รถดี ขับขี่ปลอดภัย (12 ยิม้ ) ”
สำหรับพนักงำนขับรถ
ระเบียบปฏิบตั ิเรื่ อง
“กำรสรรหำบุคคลกร”
1. ระเบียบปฏิบตั ิเรื่ อง
“กำรฝึ กอบรม”
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ลาดับ
คาถาม
4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนกำรสรรหำผูส้ ื บทอด
ตำแหน่ง (succession plan)
5.

ใช่

ไม่ ใช่
/

องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ ให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์ กร

ลาดับ
คาถาม
ใช่
5.1 คณะกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรมี
/
กระบวนกำรและสื่ อสำรเชิงบังคับให้บุคลำกร
ทุกคนมีควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน
และจัดให้มีกำรปรับปรุ งแก้ไขกระบวนกำร
ปฏิบตั ิ ในกรณี ที่จำเป็ น
5.2 คณะกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรกำหนด
/
ตัวชี้วดั ผลกำรปฏิบตั ิงำน กำรสร้ำงแรงจูงใจ
และกำรให้รำงวัล ที่เหมำะสม โดยพิจำรณำทั้ง
เรื่ องกำรปฏิบตั ิตำม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยำวของ
บริ ษทั
5.3 คณะกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรประเมิน
/
แรงจูงใจและกำรให้รำงวัลอย่ำงต่อเนื่ องโดยเน้น
ให้สำมำรถเชื่อมโยงกับควำมสำเร็ จของหน้ำที่
ในกำรปฏิบตั ิตำมควำมควบคุมภำยในด้วย

5.4

เอกสารอ้างอิง
คู่มือกำรกำกับและดูแลกิจกำร
ที่ดี (Code of Conduct)

คณะกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรได้พิจำรณำ
ไม่ให้มีกำรสร้ำงแรงกดดันที่มำกเกินไปในกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ของบุคลำกรแต่ละคน

/

ไม่ ใช่

เอกสารอ้างอิง
1. ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน
วินยั และโทษทำงวินยั
2. ระเบียบกำรปฏิบตั ิงำนของ
แต่ละหน่วยงำน
1. นโยบำยกำรประเมินผลกำร
ปฏิบตั ิงำนประจำปี
2. แบบประเมินผลพนักงำน
3. ข้อกำหนดโครงกำร “รักษำ
รถดี ขับขี่ปลอดภัย (12 ยิม้ )
”สำหรับพนักงำนขับรถ
1. นโยบำยกำรประเมินผลกำร
ปฏิบตั ิงำนประจำปี
2. แบบประเมินผลพนักงำน
3. ข้อกำหนดโครงกำร “รักษำ
รถดี ขับขี่ปลอดภัย (12 ยิม้ )
”สำหรับพนักงำนขับรถ
รำยงำนประจำปี 2561
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การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
6.

องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชั ดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ ยงต่ างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร

ลาดับ
คาถาม
ใช่
6.1 บริ ษทั สำมำรถปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่ /
รั บ รองโดยทั่วไป และเหมำะสมกับ ธุ รกิ จใน
ขณะนั้นโดยแสดงได้วำ่ รำยกำรในรำยงงำนทำง
กำรเงิ น มี ต ัว ตนจริ ง ครบถ้ว น แสดงถึ งสิ ท ธิ
หรื อภำระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มีมูลค่ำ
เหมำะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
6.2 บริ ษทั กำหนดสำระสำคัญของรำยกำรทำงกำร /
เงิ น โดยพิ จ ำรณำถึ ง ปั จ จัย ที่ ส ำคัญ เช่ น ผู ้ใ ช้
รำย งำน ท ำงก ำรเงิ น ข น ำด ข อ งรำย ก ำร
แนวโน้มของธุ รกิจ
6.3 รำยงำนทำงกำรเงิ น ของบริ ษั ท สะท้ อ นถึ ง /
กิจกรรมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั อย่ำงแท้จริ ง
6.4 คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริ หำรควำม
/
เสี่ ยง อนุมตั ิและสื่ อสำรนโยบำยกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงให้ผบู้ ริ หำรและพนักงำนทุกคน
รับทรำบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่ วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมขององค์กร
7.

ไม่ ใช่

เอกสารอ้างอิง
1. รำยงำนจำกผูส้ อบบัญชี
2. รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยง
3. รำยงำนสรุ ปผลกำร
ตรวจสอบภำยในประจำไตร
มำส

องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ ยงทุกประเภททีอ่ าจกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ ไว้ อย่ าง
ครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์ กร

ลาดับ
คาถาม
ใช่
7.1 บริ ษทั ระบุควำมเสี่ ยงทุกประเภทซึ่งมี
/
ผลกระทบต่อกำรดำเนิ นธุ รกิจทั้งระดับองค์กร
หน่วยธุ รกิจ ฝ่ ำยงำน และหน้ำที่งำนต่ำงๆ
7.2 บริ ษทั วิเครำะห์ควำมเสี่ ยงทุกประเภทที่อำจเกิด
/
จำกทั้งปั จจัยภำยในและปั จจัยภำยนอกองค์กร

ไม่ ใช่

เอกสารอ้างอิง
1. รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยง
2. รำยงำนสรุ ปผลกำร
ตรวจสอบภำยในประจำไตร
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ลาดับ

7.3
7.4

7.5

คาถาม
ใช่
ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ ยงด้ำนกลยุทธ์ กำรดำเนินงำน
กำรรำยงำน กำรปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ และด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผูบ้ ริ หำรทุกระดับมีส่วนร่ วมในกำรบริ หำร
/
ควำมเสี่ ยง
บริ ษทั ได้ประเมินควำมสำคัญของควำมเสี่ ยง
/
โดยพิจำรณำทั้งโอกำสเกิดเหตุกำรณ์และ
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น
บริ ษทั มีมำตรกำรและแผนปฏิบตั ิงำนเพื่อ
/
จัดกำรควำมเสี่ ยง โดยอำจเป็ นกำรยอมรับควำม
เสี่ ยงนั้น (acceptance) กำรลดควำมเสี่ ยง
(reduction) กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ ยง
(avoidance) หรื อกำรร่ วมรับควำมเสี่ ยง
(sharing)

ไม่ ใช่

เอกสารอ้างอิง
มำส
3. รำยงำนกำรประชุม
Management Review

8. องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดทุจริตในการประเมินความเสี่ ยงทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ ต่อองค์ กร
ลาดับ
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
เอกสารอ้างอิง
8.1 บริ ษทั ระบุควำมเสี่ ยงทุกประเภทซึ่งมี
/
1. รำยงำนกำรประชุม
ผลกระทบต่อกำรดำเนิ นธุ รกิจทั้งระดับองค์กร
คณะกรรมกำรบริ หำรควำม
หน่วยธุ รกิจ ฝ่ ำยงำน และหน้ำที่งำนต่ำงๆ
เสี่ ยง
2. รำยงำนสรุ ปผลกำร
8.2 บริ ษทั วิเครำะห์ควำมเสี่ ยงทุกประเภทที่อำจเกิด
/
ตรวจสอบภำยในประจำไตร
จำกทั้งปั จจัยภำยในและปั จจัยภำยนอกองค์กร
มำส
ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ ยงด้ำนกลยุทธ์ กำร
3. รำยงำนกำรประชุม
ดำเนินงำน กำรรำยงำน กำรปฏิบตั ิตำม
Management Review
กฎเกณฑ์ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
8.3 ผูบ้ ริ หำรทุกระดับมีส่วนร่ วมในกำรบริ หำร
/
ควำมเสี่ ยง
8.4 บริ ษทั ได้ประเมินควำมสำคัญของควำมเสี่ ยง
/
โดยพิจำรณำทั้งโอกำสเกิดเหตุกำรณ์ และ
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น
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ลาดับ
คาถาม
ใช่
8.5 บริ ษทั มีมำตรกำรและแผนปฏิบตั ิงำนเพื่อ
/
จัดกำรควำมเสี่ ยง โดยอำจเป็ นกำรยอมรับควำม
เสี่ ยงนั้น (acceptance)กำรลดควำมเสี่ ยง
(reduction)กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ ยง
(avoidance)หรื อกำรร่ วมรับควำมเสี่ ยง(sharing)

ไม่ ใช่

เอกสารอ้างอิง

9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
ลาดับ
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
เอกสารอ้างอิง
9.1 บริ ษทั ประเมินควำมเปลี่ยนแปลงปัจจัย
/
1. รำยงำนกำรประชุม
ภำยนอกองค์กร ที่อำจมีผลกระทบต่อกำร
คณะกรรมกำรบริ หำรควำม
ดำเนินธุ รกิจ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำน
เสี่ ยง
ทำงกำรเงิน ตลอดจนได้กำหนดมำตรกำร
2. รำยงำนสรุ ปผลกำร
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงนั้นอย่ำง
ตรวจสอบภำยในประจำไตร
เพียงพอแล้ว
มำส
3. รำยงำนจำกผูส้ อบบัญชี
9.2 บริ ษทั ประเมินควำมเปลี่ยนแปลงรู ปแบบกำร
/
ทำธุ รกิจที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุ รกิจ
กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน
ตลอดจนได้กำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่ำงเพียงพอแล้ว
9.3 บริ ษทั ประเมินควำมเปลี่ยนแปลงผูน้ ำองค์กรที่
/
อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนิ นธุ รกิจกำรควบคุม
ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้
กำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลง นั้นอย่ำงเพียงพอแล้ว
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มาตรการควบคุม (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมทีล่ ดความเสี่ ยงทีจ่ ะไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กรให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
ลาดับ
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
เอกสารอ้างอิง
10.1 มำตรกำรควบคุมของบริ ษทั มีควำมเหมำะสมกับ /
1. รำยงำนกำรประชุม
ควำมเสี่ ยงและลักษณะเฉพำะขององค์กร เช่น
คณะกรรมกำรบริ หำรควำม
สภำพแวดล้อม ควำมซับซ้อนของงำน ลักษณะ
เสี่ ยง
งำน ขอบเขตกำรดำเนินงำนรวมถึง
2. รำยงำนประจำปี 2561
ลักษณะเฉพำะอื่นๆ
10.2 บริ ษทั มีมำตรกำรควบคุมภำยในที่กำหนดเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนกำร
ต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม
10.2.1 มีนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงำน
/
1. รำยงำนกำรประชุม
เกี่ยวกับธุ รกรรมด้ำนกำรเงินกำรจัดซื้ อและกำร
คณะกรรมกำรบริ ษทั ประจำ
บริ หำรทัว่ ไป ตลอดจนกำรกำหนดขอบเขต
ไตรมำส
อำนำจหน้ำที่ และลำดับขั้น กำรอนุมตั ิของ
2. Code of Conduct
ผูบ้ ริ หำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจน รัดกุม
เพื่อให้สำมำรถป้ องกันกำรทุจริ ตได้ เช่น มีกำร
กำหนดขนำดวงเงิน และอำนำจอนุมตั ิของ
ผูบ้ ริ หำรแต่ละระดับขั้นตอนในกำรอนุมตั ิ
โครงกำรลงทุน ขั้นตอนกำรจัดซื้ อและวิธีกำร
คัดเลือกผูข้ ำย กำรบันทึกข้อมูล รำยละเอียดกำร
ตัดสิ นใจจัดซื้ อขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์
หรื อ กำรเบิกใช้เครื่ องมือต่ำงๆ เป็ นต้น โดยได้
จัดให้มีกระบวนกำรสำหรับกรณี ต่ำงๆ ดังนี้ กำร
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่ำว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อ
ประโยชน์ในกำรติดตำม และสอบทำนกำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทั้งมีควำม
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ลาดับ

คาถาม
ใช่
ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั
10.2.2 กรณี ที่บริ ษทั อนุมตั ิธุรกรรมหรื อทำ
/
สัญญำกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพัน
บริ ษทั ในระยะยำวไปแล้ว เช่น กำรทำสัญญำซื้ อ
ขำยสิ นค้ำ กำรให้กยู้ มื กำรค้ ำประกัน บริ ษทั ได้
ติดตำมให้มนั่ ใจแล้วว่ำมีกำรปฏิบตั ิเป็ นไม่ตำม
เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลำที่มีผล
ผูกพันบริ ษทั เช่น ติดตำมกำรชำระคืนหนี้ตำม
กำหนด หรื อมีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของ
สัญญำ เป็ นต้น
10.3 บริ ษทั กำหนดให้กำรควบคุมภำยในมีควำม
/
หลำกหลำยอย่ำงเหมำะสมเช่น กำรควบคุมแบบ
manual และ automated หรื อกำรควบคุมแบบ
ป้ องกันและติดตำม
10.4 บริ ษทั กำหนดให้มีกำรควบคุมภำยในในทุก
/
ระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริ ษทั
หน่วยธุ รกิจ สำยงำน ฝ่ ำยงำน แผนกหรื อ
กระบวนกำร
10.5 บริ ษทั มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบใน
/
งำน 3 ด้ำน ด้ำนต่อไปนี้ ออกจำกกันโดยเด็ดขำด
เพื่อเป็ นกำรตรวจสอบซึ่ งกันและกัน กล่ำวคือ
(1) หน้ำที่อนุมตั ิ
(2) หน้ำที่บนั ทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูล
สำรสนเทศ และ
(3) หน้ำที่ในกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

ไม่ ใช่

เอกสารอ้างอิง
1. สัญญำบริ กำรลูกค้ำ
2. สัญญำรถร่ วม

รำยงำนสรุ ปผลกำรตรวจสอบ
ภำยในปี 2561

รำยงำนสรุ ปผลกำรตรวจสอบ
ภำยในปี 2561

1. ระเบียบปฏิบตั ิงำน เรื่ อง กำร
จัดทำบัญชี
2. ระเบียบปฏิบตั ิงำน เรื่ อง กำร
ควบคุมสิ นทรัพย์ถำวร
3. ตำรำงอำนำจอนุมตั ิ

11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพือ่ ช่ วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์
ลาดับ
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
เอกสารอ้างอิง
11.1 บริ ษทั ควรกำหนดควำมเกี่ยวข้องกันระหว่ำง
/
1. รำยงำนของผูต้ รวจสอบ
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ลาดับ

11.2

11.3

11.4

คาถาม
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกระบวนกำร
ปฏิบตั ิงำนและกำรควบคุมทัว่ ไปของระบบ
สำรสนเทศ
บริ ษทั ควรกำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ำง
พื้นฐำนของระบบเทคโนโลยีให้มีควำม
เหมำะสม
บริ ษทั ควรกำหนดกำรควบคุมด้ำนควำม
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีควำม
เหมำะสม
บริ ษทั ควรกำหนดกำรควบคุมกระบวนกำร
ได้มำ กำรพัฒนำและกำรบำรุ งรักษำระบบ
เทคโนโลยีให้มีควำมเหมำะสม

ใช่

ไม่ ใช่

เอกสารอ้างอิง
ภำยในประจำไตรมำส
2. รำยงำนประจำปี 2561

/

/

/

1. รำยงำนของผูต้ รวจสอบ
ภำยในประจำไตรมำส

12. องค์ กรจัดให้ มีกจิ กรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาหนดสิ่ งทีค่ าดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติ เพือ่ ให้ นโยบายที่กาหนดไว้ น้ ันสามารถนาไปสู่ การปฏิบัติได้
ลาดับ
คาถาม
ใช่
12.1 บริ ษทั มีนโยบำยที่รัดกุมเพื่อติดตำมให้กำรทำ
/
ธุ รกรรมของผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่กรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว
ต้องผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมตั ิที่กำหนด เช่น
ข้อบังคับของบริ ษทั เกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสำนักงำน ฯลฯ เพื่อ
ป้ องกันกำรหำโอกำสหรื อนำผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว
12.2 บริ ษทั มีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุมตั ิ
/
ธุ รกรรมกระทำโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ยใน
ธุรกรรมนั้น
12.3 บริ ษทั มีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุมตั ิ
/
ธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
เป็ นสำคัญ และพิจำรณำโดยถือเสมือนเป็ น

ไม่ ใช่

เอกสารอ้างอิง
1. Code of Conduct
2. รำยงำนประจำปี 2561

1. Code of Conduct
2. รำยงำนประจำปี 2561
1. Code of Conduct
2. รำยงำนประจำปี 2561
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ลาดับ
12.4

12.5

12.6

12.7

คาถาม
ใช่
รำยกำรที่กระทำกับบุคคลภำยนอก
บริ ษทั มีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำรดำเนินงำน
ของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมรวมทั้งกำหนด
แนวทำงให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ น
กรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั ย่อยหรื อร่ วม
นั้น ถือปฏิบตั ิ (หำกบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี้)
บริ ษทั กำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบใน
/
กำรนำนโยบำยและกระบวนกำรไปปฏิบตั ิโดย
ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน
นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบตั ิของบริ ษทั
/
ได้รับกำรนำไปใช้ในเวลำที่เหมำะสมโดย
บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ รวมถึงกำร
ครอบคลุมกระบวนกำรแก้ไขข้อผิดพลำดใน
กำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษทั ทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบตั ิ
/
ให้มีควำมเหมำะสมอยูเ่ สมอ

ไม่ ใช่

เอกสารอ้างอิง

-ไม่มีบริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ย่อย-

ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน
วินยั และโทษทำงวินยั
ระเบียบ / ขั้นตอนกำร
ปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำนต่ำงๆ

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องและมีคุณภาพ เพือ่ สนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที
กาหนดไว้
ลาดับ
คาถาม
ใช่
13.1 บริ ษทั กำหนดข้อมูลที่ตอ้ งกำรใช้ในกำร
/
ดำเนินงำน ทั้งข้อมูลจำกภำยในและภำยนอก
องค์กร ที่มีคุณภำพและเกี่ยวข้องต่องำน
13.2 บริ ษทั พิจำรณำทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะ
/
ได้รับ รวมถึงปริ มำณและควำมถูกต้องของข้อมูล
13.3 บริ ษทั ดำเนินกำรเพื่อให้คณะกรรมกำรมีขอ้ มูลที่
/
สำคัญอย่ำงเพียงพอสำหรับใช้ประกอบกำร

ไม่ ใช่

เอกสารอ้างอิง
ระเบียบปฏิบตั ิงำนของทุก
หน่วยงำน
ตำรำงกำรกำหนดกำรใช้
อำนำจอนุมตั ิ
หนังสื อเชิญประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั และ
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ลาดับ

13.4

13.5

13.6

คาถาม
ใช่
ตัดสิ นใจ ตัวอย่ำงข้อมูลที่สำคัญ เช่น รำยละเอียด
ของเรื่ องที่เสนอให้พิจำรณำ เหตุผล ผลกระทบ
ต่อบริ ษทั ทำงเลือกต่ำงๆ
บริ ษทั ดำเนินกำรเพื่อให้กรรมกำรบริ ษทั ได้รับ
/
หนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสำรประกอบกำร
ประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จำเป็ นและเพียงพอต่อกำร
พิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย
ภำยในระยะเวลำขั้นต่ำตำมที่กฎหมำยกำหนด
บริ ษทั ดำเนินกำรเพื่อให้รำยงำนกำรประชุม
/
คณะกรรมกำรมีรำยละเอียดตำมควรเพื่อให้
สำมำรถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับควำม
เหมำะสมในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรแต่
ละรำย เช่น กำรบันทึกข้อซักถำมของกรรมกำร
ควำมเห็นหรื อข้องสังเกตของกรรมกำรในเรื่ องที่
พิจำรณำควำมเห็นของกรรมกำรรำยที่ไม่เห็น
ด้วยกับเรื่ องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
บริ ษทั มีกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
13.6.1 มี ก ำรจั ด เก็ บ เอกสำรส ำคั ญ ไว้อ ย่ ำ ง /
ครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ที่ ไ ด้รับ แจ้ง จำกผูส้ อบบัญ ชี ห รื อ ผู้ /
ตรวจสอบภำยในว่ำมีขอ้ บกพร่ องในกำรควบคุ ม
ภำยใน บริ ษ ัท ได้ แ ก้ ไ ขข้อ บกพร่ อ งนั้ นอย่ ำ ง
ครบถ้วนแล้ว

ไม่ ใช่

เอกสารอ้างอิง
เอกสำรประกอบประชุม

รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจำไตรมำส

1. เลขำนุกำรบริ ษทั ฯเป็ นผูเ้ ก็บ
รักษำเอกสำร
2. รำยงำนจำกผูส้ อบบัญชี
และผูต้ รวจสอบภำยใน

14. องค์ กรสื่ อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่ อการควบคุมภายใน
ทีจ่ าเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามทีว่ างไว้
ลาดับ
คาถาม
14.1 บริ ษทั มีกระบวนกำรสื่ อสำรข้อมูลภำยในอย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพ และมีช่องทำงกำรสื่ อสำรที่
เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน

ใช่

ไม่ ใช่
/

เอกสารอ้างอิง
ป้ ำยประกำศ หรื อ E-mail
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ลาดับ
คาถาม
ใช่
14.2 บริ ษทั มีกำรรำยงำนข้อมูลที่สำคัญถึง
/
คณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมอ และ
คณะกรรมกำรบริ ษทั สำมำรถเข้ำถึงแหล่ง
สำรสนเทศที่จำเป็ นต่อกำรปฏิบตั ิงำนหรื อสอบ
ทำนรำยกำรต่ำง ๆ ตำมที่ตอ้ งกำร เช่น กำรกำหนด
บุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สำมำรถติดต่อ
ข้อมูลอื่นนอกจำกที่ได้รับจำกผูบ้ ริ หำร รวมทั้ง
กำรติดต่อสอบถำมข้อมูลจำกผูส้ อบบัญชี ผู ้
ตรวจสอบภำยใน กำรจัดประชุมระหว่ำง
คณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรตำมที่คระกรรมกำร
ร้องขอ กำรจัดกิจกรรมพบปะหำรื อระหว่ำง
คณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรนอกเหนือจำกกำร
ประชุมคณะกรรมกำร เป็ นต้น
เลขำนุกำรบริ ษทั และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็ นผูต้ ิดต่อ ส่ ง/รับข้อมูลต่ำงๆ ทั้งที่
เป็ นข้อมูลที่ตอ้ งรำยงำนเป็ นปกติและข้อมูลที่
คณะกรรมกำรร้องขอ กำรติดต่อกับผูส้ อบบัญชี
และผูต้ รวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรบริ ษทั
สำมำรถติดต่อโดยตรงหรื อโดยผ่ำนเลขำนุกำร
14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทำงกำรสื่ อสำรพิเศษหรื อ
/
ช่องทำงลับเพื่อให้บุคคลต่ำงๆ ภำยในบริ ษทั
สำมำรถแจ้งข้อมูลหรื อเบำะแสเกี่ยวกับกำรฉ้อฉล
หรื อทุจริ ตภำยในบริ ษทั (Whistle-blower hotline)
ได้อย่ำงปลอดภัย

ไม่ ใช่

เอกสารอ้างอิง
E-mail

เว็บไซด์บริ ษทั ช่องทำง
info@atp30.com

15. องค์ กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
ลาดับ
คาถาม
ใช่
15.1 บริ ษทั มีกระบวนกำรสื่ อสำรข้อมูลกับผูม้ ีส่วนได้ /
เสี ยภำยนอกองค์กรอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ และมี

ไม่ ใช่

เอกสารอ้างอิง
1. รำยงำนประจำปี 2561
2. เว็บไซต์บริ ษทั
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ลาดับ

15.2

คาถาม
ใช่
ช่องทำงกำรสื่ อสำรที่เหมำะสม เพื่อสนับสนุน
กำรควบคุมภำยในเช่น จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่หรื อ
หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ อง
ร้องเรี ยน เป็ นต้น
บริ ษทั จัดให้มีช่องทำงกำรสื่ อสำรพิเศษหรื อ
/
ช่องทำงลับเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย ภำยนอกองค์กร
สำมำรถแจ้งข้อมูลหรื อเบำะแสเกี่ยวกับกำรฉ้อฉล
หรื อทุจริ ต (Whistle-blower hotline) แก่บริ ษทั ได้
อย่ำงปลอดภัย

ไม่ ใช่

เอกสารอ้างอิง
www.atp30.com

1. รำยงำนประจำปี 2561
2. เว็บไซต์บริ ษทั ช่องทำง
info@atp30.com

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ ให้ มั่นใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไป
อย่างครบถ้ วนเหมาะสม
ลาดับ
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
เอกสารอ้างอิง
16.1 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิตำม /
รำยงำนประจำปี 2561
จริ ยธรรมธุ รกิจและข้อกำหนดห้ำมฝ่ ำยบริ หำร
และพนักงำนปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เช่น
กำหนดให้แต่ละส่ วนงำนติดตำมกำรปฏิบตั ิ และ
รำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำ หรื อมอบหมำยให้
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในติดตำมกำรปฏิบตั ิ
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นต้น
16.2 บริ ษทั จัดให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมระบบ /
รำยงำนสรุ ปผลกำรตรวจสอบ
กำรควบคุมภำยในที่วำงไว้โดยกำรประเมิน
ภำยในประจำปี 2561
ตนเอง และ/หรื อกำรประเมินอิสระโดยผู้
ตรวจสอบภำยใน
บริ ษทั ฯ มีกำรตรวจประเมินจำกผูต้ รวจสอบ
ภำยใน (Outsource) ตำมแผนที่ผำ่ นกำรอนุมตั ิ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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ลาดับ
คาถาม
16.3 ควำมถี่ในกำรติดตำมและประเมินผลมีควำม
เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของบริ ษทั
16.4

16.5

16.6

ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลระบบกำร
ควบคุมภำยใน โดยผูท้ ี่มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถ
บริ ษทั กำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยในให้ข้ ึนตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผตู ้ รวจสอบภำยในปฏิบตั ิ
หน้ำที่ตำมมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบตั ิงำนวิชำชีพ
กำรตรวจสอบภำยใน (International Standards
for the Professional Practice of Internal
Auditing, IIA)

ใช่

ไม่ ใช่
/

/

เอกสารอ้างอิง
1. แผนกำรตรวจสอบภำยใน
2. รำยงำนสรุ ปผลกำรตรวจ
สอบภำยในประจำปี 2561
รำยงำนสรุ ปผลกำรตรวจสอบ
ภำยใน ประจำปี 2561

/

รำยงำนประจำปี 2561
โครงสร้ำงองค์กร

/

รำยงำนสรุ ปผลกำรตรวจสอบ
ภำยใน ประจำปี 2561

17. องค์ กรประเมินและสื่ อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผู้บริหารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
ลาดับ
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
เอกสารอ้างอิง
17.1 บริ ษทั ประเมินผลและสื่ อสำรข้อบกพร่ องของ
/
รำยงำนสรุ ปผลกำรตรวจสอบ
กำรควบคุมภำยใน และดำเนินกำรเพื่อติดตำม
ภำยในประจำปี 2561
แก้ไขอย่ำงทันท่วงที หำกผลกำรดำเนิ นงำนที่
เกิดขึ้นแตกต่ำงจำกเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้อย่ำงมี
นัยสำคัญ
17.2 บริ ษทั มีนโยบำยกำรรำยงำน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ำยบริ หำรต้องรำยงำนต่อ
/
1. Code of Conduct
คณะกรรมกำรบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิด
2. รำยงำนประจำปี 2561
เหตุกำรณ์หรื อสงสัยว่ำมีเหตุกำรณ์ทุจริ ตอย่ำง
ร้ำยแรง มีกำรปฏิบตั ิที่ฝ่ำฝื นกฎหมำยหรื อมีกำร
กระทำที่ผดิ ปกติอื่น ซึ่ งอำจกระทบต่อชื่ อเสี ยง
และฐำนะกำรเงินของบริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
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ลาดับ

คาถาม
ใช่
17.2.2 รำยงำนข้อบกพร่ องที่เป็ นสำระสำคัญ
/
พร้อมแนวทำงกำรแก้ไขปั ญหำ (แม้วำ่ จะได้เริ่ ม
ดำเนินกำรจัดกำรแล้ว) ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั /
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำภำยใน
ระยะเวลำอันควร
17.2.3 รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุ ง
/
ข้อบกพร่ องที่เป็ นสำระสำคัญต่อคณะกรรมกำร
บริ ษทั /คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ไม่ ใช่

เอกสารอ้างอิง
1. รำยงำนสรุ ปผลกำร
ตรวจสอบภำยใน ประจำปี
2561
2. รำยงำนกำรประชุมประจำ
ไตรมำส

ส่ วนที่ 2 - 83

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

12. รายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันด้วยควำมยุติธรรมตำมรำคำตลำดเป็ นไปตำมปกติ
ธุ รกิจกำรค้ำ (Fair and at arms’length) เพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ให้กบั บริ ษทั ฯ โดยคำนึงถึงกำรกระทำ
อันไม่มีลกั ษณะขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ มีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
โดยมีผถู้ ื อหุ ้นกลุ่มเดี ยวกันหรื อมีกรรมกำรร่ วมกันหรื อมีบุคคลที่เกี่ ยวโยงของผูบ้ ริ กำร กรรมกำรและผูถ้ ื อ
หุ ้ น ขอบริ ษ ัท เข้ำ เป็ นกรรมกำร ผู ้มี อ ำนำจควบคุ ม และผู ้ถื อ หุ ้ น ของบุ ค คลที่ เกี่ ว โยงกัน ดัง กล่ ำ ว ทั้ง นี้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ท ำกำรตรวจสอบและสอบทำน ถึ ง ควำมเหมำะสมของรำยกำร คว ำม
สมเหตุสมผล ตลอดจนกำรกำหนดค่ำตอบแทนและเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมธุ รกิ จปกติทวั่ ไป ซึ่ งบุ คคลที่ อำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่มีรำยกำรระหว่ำงกันบริ ษทั สำหรับปี 2560 และปี 2561 ดังนี้
รายการระหว่างกัน
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
ลักษณะควำมสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ / รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั / ที่ปรึ กษำบริ ษทั
ลักษณะรำยกำร
ค่ำปรึ ษำทั้งปี โดยบริ ษทั แต่งตั้งนำยวิวฒั น์ เป็ นที่ ปรึ กษำและให้แนวทำงใน
กำรดำเนินธุ รกิจแก่บริ ษทั
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน ปี 2561 จำนวนเงิน 0.6 ล้ำนบำทและปี 2560 จำนวนเงิน 0.6 ล้ำนบำท
ควำมจำเป็ นและควำม
- บริ ษ ัท ฯ แต่ ง ตั้ง นำยวิวฒั น์ ฯ เป็ นที่ ป รึ ก ษำในกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ จำกมติ ที่
สมเหตุสมผล
ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 ครั้งแรกหลังแปรสภำพ เมื่อวันที่
25 มี .ค.2558 เนื่ องจำก นำยวิวฒั น์ฯ เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชำญ และมีประสบกำรณ์ ใน
ธุ รกิจที่เกี่ยวข้องมำยำวนำน ซึ่ งจะได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะที่ปรึ กษำเป็ นรำย
เดือนในอัตรำคงที่
ทั้งนี้ ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษ ทั ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 14 ธ .ค.2558 มี
มติ ให้ปรั บเพิ่ มค่ำตอบแทนตำแหน่ งที่ ปรึ กษำธุ รกิ จจำกเดิ มเดื อนละ 20,000
บำท(ซึ่ งไม่รวมภำษี ณ ที่ จ่ำย 5%) เป็ นเดือนละ 50,000 บำท (ซึ่ งไม่รวมภำษี
ณ ที่จ่ำย 5%) เพื่อให้เหมำะสมและสอดคล้องกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยตัวของธุ รกิจ ภำยหลังจำกกำรที่บริ ษทั ได้ระดมทุนด้วย
กำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) และ
เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยค่ำตอบแทนใหม่ดงั กล่ำว มี
ผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ม .ค.2559 เป็ นต้นไป จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 ค่ำที่ปรึ กษำสำหรับ 12 เดือนรวมทั้งสิ้ น 0.6 ล้ำนบำท

ส่ วนที่ 2 - 84

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
รายการระหว่างกัน
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง บมจ.ไทยศรีประกันภัย
ลักษณะควำมสัมพันธ์
บริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ นำยชำติ ช ำย พำนิ ช ชี ว ะ โดยนำยชำติ ช ำยฯ เข้ำ เป็ น
กรรมกำรในบริ ษทั
ลักษณะรำยกำร
ค่ ำ เบี้ ย ประกัน ภัย จ่ ำยทั้งปี บริ ษ ัท ท ำสั ญ ญำประกัน ภัย รถกับ บมจ.ไทยศรี
ประกันภัย
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน ปี 2561 จำนวนเงิน 6.4 ล้ำนบำทและปี 2560 จำนวนเงิน 5.2 ล้ำนบำท
ควำมจำเป็ นและควำม
- ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯ มีรถโดยสำรเพื่อให้บริ กำรจำนวน 280
สมเหตุสมผล
คัน และรถสนับสนุ นจำนวน 9 คันโดยบริ ษ ทั ฯ ท ำกรมธรรม์ป ระกันภัยรถ
ส ำหรั บ บริ ษ ทั ทุ ก คัน ซึ่ งให้ ค วำมคุ ้ม ครองต่ อชี วิต ร่ ำงกำยหรื ออนำมัยของ
บุคคลภำยนอกและผูโ้ ดยสำรในรถ คุ ม้ ครองควำมเสี ยหำยต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภำยนอก และคุ ม้ ครองควำมเสี ยหำยต่อตัวรถ เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงที่
อำจจะเกิ ดขึ้ นในอนำคต โดยบริ ษทั ทำประกันภัยรถกับบริ ษทั ประกันภัยชั้น
นำรวม 7 รำย (อำคเนย์,ไทยศรี ป ระกันภัย, MSIG, ประกันคุ ม้ ภัย, .พี.แอนด์.
แอสโซซิ เอทส์ 1992, ไทยประกันภัย และมิ ตซุ ย สุ มิโตโม อินชัวรันซ์ ) เพื่ อ
คุม้ ครองกำรเดินรถ และคุม้ ครองผูโ้ ดยสำร พนักงำนขับ รวมถึงตัวรถ
ลักษณะรำยกำร
ค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำยล่วงหน้ำ
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน ปี 2561 จำนวนเงิน 4.3 ล้ำนบำทและปี 2560 จำนวนเงิน 3.9 ล้ำนบำท
ควำมจำเป็ นและควำม
- ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 บริ ษ ัท ฯ ท ำประกัน ภัย รถกับ บมจ.ไทยศรี
สมเหตุสมผล
ประกันภัย รวม 139 กรมธรรม์ โดยบริ ษทั ได้เปรี ยบเที ยบค่ำเบี้ยประกันและ
เงื่ อนไขที่ เกี่ ยวข้องก่อนตัดสิ นใจทำประกัน ซึ่ งมี บำงกรณี ที่ลูกค้ำบำงรำยจะ
ขอให้ บ ริ ษ ัท ท ำกรมธรรม์ ที่ เพิ่ ม ควำมคุ ้ม ครอง ทั้ง ด้ำ นจำนวนเงิ น รวมถึ ง
เงื่อนไขกำรคุม้ ครอง ซึ่ ง บมจ.ไทยศรี ประกันภัยได้เสนอเงื่อนไขตรงกับควำม
ต้องกำรของลูกค้ำและมีควำมสมเหตุสมผล
ลักษณะรำยกำร
ค่ำเบี้ยประกันภัยค้ำงจ่ำย
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน ปี 2561 จำนวนเงิน 1.8 ล้ำนบำทและปี 2560 จำนวนเงิน 3.4 ล้ำนบำท
ควำมจำเป็ นและควำม
- ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ยังไม่มีค่ำเบี้ยประกันภัยค้ำงจ่ำยกับทำงบมจ.ไทย
สมเหตุสมผล
ศรี ประกันภัยจำนวน 1.81 ล้ำนบำท ดังนั้น ค่ำเบี้ยประกันภัยสำหรับ 12 เดือน
ทั้งสิ้ น 6.40 ล้ำนบำท
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง บจก.กรมดิษฐ์ พาร์ ค
ลักษณะควำมสัมพันธ์
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนำยวิวฒั น์ฯ เข้ำเป็ นกรรมกำรในบริ ษทั ฯ ดังกล่ำว
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ลักษณะรำยกำร
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน
ควำมจำเป็ นและควำม
สมเหตุสมผล

ลักษณะรำยกำร
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน

รายการระหว่างกัน
ยอดค่ำใช้จ่ำย 12 เดือน ค่ำเช่ำพื้นที่ค่ำบริ กำรและค่ำเช่ำที่ดิน
ปี 2561 จำนวนเงิน 1.7 ล้ำนบำทและปี 2560 จำนวนเงิน 1.2 ล้ำนบำท
1. บริ ษ ทั เช่ ำพื้ น ที่ อำคำรชั้น 1 อำคำรกรมดิ ษ ฐ์พ ำร์ ค ในนิ คมอุ ตสำหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี กับ บมจ.กรมดิษฐ์พำร์ ค เพื่อใช้เป็ นอำคำรสำนักงำน
บนพื้ น ที่ 238 ตำรำงเมตร รวมระยะเวลำ 3 ปี ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 พ.ค. 2560 - 30
เม.ย. 2563 ในอัตรำค่ ำ เช่ ำต่ อเดื อ นดังนี้ ปี ที่ 1 : 18,200 บำท, ปี ที่ 2 : 20,000
บำท และปี ที่ 3 : 22,000 บำท
2. สัญญำจ้ำงบริ กำรด้ำนสำธำรณู ปโภค ภำยนอกพื้นที่ เช่ ำกับบจก.กรมดิ ษฐ์
พำร์ คสำหรับกำรดูแลควำมเรี ยบร้อยด้ำนจรำจร ควำมสะอำด ที่จอดรถ และ
สำธำรณู ป โภคภำยในโครงกำรระยะเวลำ 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 พ.ค. 2560 - 30
เม.ย. 2563 ในอัตรำค่ำบริ กำรต่อเดือนดังนี้
ปี ที่ 1 : 13,500 บำท, ปี ที่ 2 : 15,000 บำท และปี ที่ 3 : 16,500 บำท
3. สั ญ ญำเช่ ำที่ ดิน บริ เวณด้ำนหลัง อำคำรส ำนัก งำน อำคำรกรมดิ ษ ฐ์ เนื้ อ ที่
ประมำณ 600 ตรวเพื่อใช้สถำนที่จอดรถและโรงซ่ อมบำรุ ง ระยะเวลำเช่ ำ 2 ปี
8 เดื อ น ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 ก.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2563โดยมี อ ัต รำค่ ำ เช่ ำ เดื อ นละ
33,000 บำท ทั้งนี้ บริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อค่ำสำธำรณู ปโภคภำยในพื้นที่เช่ำ
ด้วยตนเอง ตำมกำหนดไว้ในสัญญำ
4. บริ ษทั ฯ เช่ำพื้นที่อำคำรชั้น 3 อำคำรกรมดิษฐ์พำร์ค ในนิคมอุตสำหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี กับ บจก.กรมดิษฐ์พำร์ ค เพื่อใช้เป็ นอำคำรสำนักงำน
บนพื้นที่รวม 70 ตำรำงเมตร รวมระยะเวลำ 2 ปี 10 เดือนตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนำคม
2561 - 31 ธันวำคม 2563 ในอัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 7,000 บำท
5. สัญญำจ้ำงบริ กำรด้ำนสำธำรณู ปโภค ภำยนอกพื้นที่ เช่ ำกับบจก.กรมดิ ษฐ์
พำร์ ค สำหรับกำรดูแลควำมเรี ยบร้อยด้ำนจรำจร ควำมสะอำด ที่จอดรถ และ
สำธำณู ปโภคภำยในโครงกำรระยะเวลำ 2 ปี 10 เดื อนตั้งแต่วนั ที่ 1 มี นำคม
2561 - 31 ธันวำคม 2563 ในอัตรำค่ำบริ กำรเดือนละ 7,490 บำท
- บริ ษทั ได้เปรี ยบเทียบค่ำเช่ำสำนักงำน ค่ำบริ กำรสถำนที่ และค่ำเช่ำที่ดินกับ
พื้นที่ขำ้ งเคียง พบว่ำอัตรำค่ำเช่ ำสำนักงำนของบริ ษทั ฯ ต่ ำกว่ำผูเ้ ช่ำรำยอื่นใน
พื้นที่ใกล้เคียง เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ เช่ ำมำเป็ นระยะเวลำนำน ประกอบกับขนำด
พื้นที่มำกกว่ำผูเ้ ช่ำรำยอื่น จึงทำให้ได้รับอัตรำค่ำเช่ำที่ต่ำกว่ำผูเ้ ช่ำรำยอื่น
ยอดคงค้ำงค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรค้ำงจ่ำยกับ บจก.กรมดิษฐ์พำร์ ค
ปี 2561 จำนวนเงิน 0.2 ล้ำนบำทและปี 2560 จำนวนเงิน 0.2 ล้ำนบำท
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รายการระหว่างกัน
ควำมจำเป็ นและควำม
- ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ทำงบริ ษทั ฯ ยังดำเนิ นกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำพื้นที่
สมเหตุสมผล
และบริ กำร อำคำรชั้นที่ 1 รวม 238 ตำรำเมตร และชั้นที่ 3 รวม 70 ตำรำงเมตร
และสัญญำเช่ำที่ดินบริ เวณด้ำนหลังสำหรับใช้เป็ นสถำนที่จอดรถและโรงซ่อม
เนื้ อ ที่ ป ระมำณ 600 ตำรำงวำ ซึ่ งมี ค่ ำใช้จ่ำยที่ เกิ ด ขึ้ น สิ บ สองเดื อนจำนวน
ทั้งหมด 1.70 ล้ำนบำท (ค่ำใช้จ่ำยปี 2560 มีจำนวนทั้งหมด 1.22 ล้ำนบำท
- ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯ ยังมีรำยกำรค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรค้ำงจ่ำย
จำนวน 0.23 ล้ำนบำท ตำมอัตรำกำรใช้จริ งในเดือนธันวำคม 2561 ที่ยงั ไม่ถึง
กำหนดชำระเงิน
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง บจก. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์
ลักษณะควำมสัมพันธ์
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับนำงสำวนิ ชำนันท์ฯ ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หำรบริ ษทั ฯ โดยนำงสำว
นิชำนันท์ฯ เข้ำเป็ นกรรมกำรและผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ในบริ ษทั ดังกล่ำว
ลักษณะรำยกำร
ยอดค่ำใช้จ่ำย 12 เดื อน บริ ษทั จ้ำงบริ กำรรถร่ วมจำกบจก. เอ็นพีอำร์ ทรำนส์
ทัวร์
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน ปี 2561 จำนวนเงิน 3.6 ล้ำนบำทและปี 2560 จำนวนเงิน 3.2 ล้ำนบำท
ควำมจำเป็ นและควำม
- บริ ษทั ฯ แต่งตั้งนำงสำวนิ ชำนันท์ฯ เป็ นผูช้ ่ วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรตำมมติ ที่
สมเหตุสมผล
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2559
- บริ ษทั ฯ ว่ำจ้ำงรถบัสร่ วมบริ กำร 2 คันจำกบจก. เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทัวร์ เพื่อ
ให้บ ริ ก ำรรับ -ส่ งพนักงำนของลู ก ค้ำที่ จดั ท ำสั ญ ญำมำตั้งแต่ ช่วงแรกบริ ษ ัท
ก่ อตั้ง เนื่ องจำกในขณะนั้น บริ ษ ทั ต้องกำรกระจำยควำมเสี่ ยงในกำรลงทุ น
เพื่ อที่ บ ริ ษ ทั จะได้ไม่ ต้องลงทุ น รถบัส ของตนทั้งหมดในกำรบริ ก ำร ซึ่ งรถ
ของบจก. เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทัวร์ เป็ นรถที่วิ่งกับบริ ษทั มำตั้งแต่บริ ษทั ก่อตั้ง
เรื่ อยมำจนถึ งปั จจุบนั ทั้งนี้ กำรว่ำจ้ำงรถบัสร่ วม จำกบจก. เอ็นพีอำร์ ทรำนส์
ทัวร์ และรถบัสร่ วมบริ กำรอื่น มีเงื่อนไขและรำคำค่ำบริ กำรเดียวกันกับรถร่ วม
บริ กำรรำยอื่น
- ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯมีพนั ธมิตรรถร่ วมบริ กำรกว่ำ 71 รำยที่มี
รถร่ วมให้บริ กำรทั้งสิ้ น 90 คัน แบ่งเป็ นรถตูโ้ ดยสำรร่ วมบริ กำรจำนวน 80 คัน
และรถบัสโดยสำรร่ วมบริ กำรจำนวน 10 คัน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบำยรับ
รถบัสโดยสำรร่ วมบริ กำรเพิ่มในอนำคต
ลักษณะรำยกำร
รำยได้ค่ำบริ กำรค้ำงจ่ำย ยอดคงค้ำง บริ ษทั ฯจ้ำงบริ กำรรถร่ วมจำก บจก.เอ็นพี
อำร์ ทรำนส์ ทัวร์
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รายการระหว่างกัน
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน ปี 2561 จำนวนเงิน 0.9 ล้ำนบำทและปี 2560 จำนวนเงิน 0.9 ล้ำนบำท
ควำมจำเป็ นและควำม
- ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ว่ำจ้ำงรถร่ วมบริ กำรจำนวน 2 คัน จำกบจก.
สมเหตุสมผล
เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทัวร์ เพื่อให้บริ กำรรับ - ส่ งพนักงำนของลูกค้ำ โดยมีเครดิต
เทอม 65 วัน โดยมียอดค้ำงชำระจำนวน 0.90 ล้ำนบำท (ยอดค้ำงชำระปี 2560
จำนวน 0.87 ล้ำนบำท) และรำยได้ค่ำบริ กำรรถร่ วมจำนวนที่ตอ้ งจ่ำยให้ท้ งั สิ้ น
3.58 ล้ำนบำท
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง นายอาพล เตชากูล
ลักษณะควำมสัมพันธ์
น้องชำยนำยปิ ยะ เตชำกูล
ลักษณะรำยกำร
ยอดค่ำใช้จ่ำย 12 เดือน บริ ษทั ฯจ้ำงบริ กำรรถร่ วมจำกนำยอำพล เตชำกูล
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน ปี 2561 จำนวนเงิน 0.6 ล้ำนบำทและปี 2560 จำนวนเงิน 0.6 ล้ำนบำท
ควำมจำเป็ นและควำม
- บริ ษทั ฯ ว่ำจ้ำงรถตูร้ ่ วมบริ กำร 1 คัน จำกของนำยอำพลฯ เพื่อให้บริ กำรรับ สมเหตุสมผล
ส่ งพนักงำนของลูกค้ำบำงรำยที่ตอ้ งกำรใช้รถตูโ้ ดยสำรในกำรรับ-ส่ งพนักงำน
ซึ่ ง บริ ษ ัท ฯว่ำจ้ำงรถตู ้ร่วมบริ ก ำรในกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ เนื่ องจำกกำรดำเนิ น
ธุ รกิจด้วยรถตูข้ องบริ ษทั เอง จะมีอตั รำกำรทำกำไรที่ต่ำไม่คุม้ ค่ำในกำรลงทุน
ทั้งนี้ รถตูร้ ่ วมบริ กำรของนำยอำพลฯ เป็ นรถตูร้ ่ วมบริ กำรที่วิ่งกับบริ ษทั ฯ มำ
ตั้งแต่บริ ษทั ก่อตั้งเรื่ อยมำจนถึงปั จจุบนั ทั้งนี้ กำรว่ำจ้ำงรถร่ วมจำกนำยอำพลฯ
และรถร่ วมบริ ก ำรรำยอื่ น มี เงื่ อนไขและรำคำค่ ำบริ ก ำรเดี ย วกันกับ รถร่ วม
บริ กำรรำยอื่น
- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 บริ ษทั ฯ มี พนั ธมิ ตรรถร่ วมบริ กำรกว่ำ 71 รำยที่มีรถ
ร่ วมให้บริ กำรรวมทั้งสิ้ น 90 คัน แบ่งเป็ นรถตูโ้ ดยสำรร่ วมบริ กำรจำนวน 80
คัน และรถบัสโดยสำรร่ วมบริ กำรเพิ่มในอนำคต
ลักษณะรำยกำร
รำยได้ค่ำบริ กำรค้ำงจ่ำย ยอดคงค้ำง บริ ษทั ฯจ้ำงบริ กำรรถร่ วมจำกนำยอำพล
เตชำกูล
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน ปี 2561 จำนวนเงิน 0.2 ล้ำนบำทและปี 2560 จำนวนเงิน 0.1 ล้ำนบำท
ควำมจำเป็ นและควำม
- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 บริ ษทั ว่ำจ้ำงรถตูร้ ่ วมบริ กำรจำนวน 1 คัน จำกนำยอำ
สมเหตุสมผล
พลฯ เพื่อให้บริ กำรรับ-ส่ งพนักงำนของลูกค้ำ โดยมีเครดิตเทอม 65 วัน โดยมี
ยอดค้ำงชำระจำนวน 0.16 ล้ำนบำท (ยอดค้ำงชำระปี 2560 จำนวน 0.13 ล้ำน
บำท) และรำยได้ค่ำบริ กำรรถร่ วมจำนวนที่ตอ้ งจ่ำยให้ท้ งั สิ้ น 0.60 ล้ำนบำท
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง นายวินัย พุ่มพิศ
ลักษณะควำมสัมพันธ์
นำยวินยั พุม่ พิศ เป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ
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ลักษณะรำยกำร
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน
ควำมจำเป็ นและควำม
สมเหตุสมผล

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน
ควำมจำเป็ นและควำม
สมเหตุสมผล

รายการระหว่างกัน
ยอดค่ำใช้จ่ำย 12 เดือน บริ ษทั จ้ำงบริ กำรรถร่ วมจำกนำยวินยั พุม่ พิศ
ปี 2561 จำนวนเงิน 0.7 ล้ำนบำทและปี 2560 จำนวนเงิน 0.7 ล้ำนบำท
- บริ ษ ัท ฯ แต่ ง ตั้ง นำยวิ นั ย ฯ เป็ นผูจ้ ัด กำรฝ่ ำยปฎิ บ ัติ ก ำรจำกมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ครั้ งที่ 1/2559 เมื่ อ วัน ที่ 25 ก.พ. 2559 จึ ง ต้อ งเปิ ดเผย
รำยกำรระหว่ำงกันโดยเริ่ มตั้งแต่ไตรมำสที่ 2 ปี 2559
- ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มีพนั ธมิตรรถร่ วมบริ กำรกว่ำ 71 รำยที่มีรถ
ร่ วมให้บริ กำรรวมทั้งสิ้ น 90 คัน แบ่งเป็ นรถตูโ้ ดยสำรร่ วมบริ กำรจำนวน 80
คัน และรถบัสโดยสำรร่ วมบริ กำรจำนวน 10 คัน ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่มีนโยบำยรับ
รถบัสโดยสำรร่ วมบริ กำรเพิ่มในอนำคต
รำยได้ค่ำบริ กำรค้ำงจ่ำย ยอดคงค้ำงจำกบริ ษทั จ้ำงบริ กำรรถร่ วมจำกนำยวินยั
พุม่ พิศ
ปี 2561 จำนวนเงิน 0.2 ล้ำนบำทและปี 2560 จำนวนเงิน 0.2 ล้ำนบำท
- ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 บริ ษ ทั ฯว่ำจ้ำงรถตูร้ ่ วมบริ ก ำรจำนวน 1 คันจำกนำย
วินยั ฯ เพื่อให้บริ กำรรับ-ส่ งพนักงำนของลูกค้ำ โดยมีเครดิตเทอม 65 วัน โดย
มียอดค้ำงชำระจำนวน 0.21 ล้ำนบำท ยอดค้ำงชำระปี 2560 จำนวน 0.15 ล้ำน
บำทและรำยได้ค่ำบริ กำรรถร่ วมจำนวนที่ตอ้ งจ่ำยให้ท้ งั สิ้ น 0.72 ล้ำนบำท
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
13.1 ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) สาหรับปี 2561 และ
ปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้
รายงานและงบการเงิน
31 ธันวาคม 2561
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการงบการเงินฐานะแสดงการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสด สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่
สาคัญ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
งบการเงินของบริ ษทั รับรองเป็ นประเภท รายงานแบบไม่มีเงื่อนไข
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
Matters)
- มูลค่าคงเหลือของยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
- การรับรู้รายได้จากการให้บริ การ
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่นที่รวมอยูใ่ นรายงาน
ประจาปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น)
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่คลอบคลุมถึงข้อมูลอื่น
และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความเชื่อมัน่ ใน
รู ปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลข
ทะเบียน 5874 หรื อนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรื อนางชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523 จากบริ ษทั สานักงาน
อีวาย จากัด

ส่ วนที่ 3 - 1

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
รายงานและงบการเงิน
ความเห็น

31 ธันวาคม 2560
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการงบการเงินฐานะแสดงการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสด สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่
สาคัญ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
งบการเงินของบริ ษทั รับรองเป็ นประเภท การรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
Matters)
- มูลค่าคงเหลือของยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
- การรับรู้รายได้จากการให้บริ การ
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่นที่รวมอยูใ่ นรายงาน
ประจาปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น)
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่คลอบคลุมถึงข้อมูลอื่น
และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความเชื่อมัน่ ใน
รู ปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 5874 หรื อนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรื อนางชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523 จากบริ ษทั สานักงาน
อีวาย จากัด

ส่ วนที่ 3 - 2

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
13.2 ตารางสรุ ปงบการเงิน
1. งบแสดงฐานะการเงิน: งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
44.99
8.80
35.48
5.30
38.07
5.23
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
35.83
7.00
44.00
6.58
57.91
7.96
สิ นค้าคงเหลือ
0.51
0.10
0.70
0.10
0.78
0.11
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน
2.63
0.51
2.90
0.43
3.40
0.47
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
9.97
1.95
13.60
2.04
15.16
2.08
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
93.93 18.36
96.68 14.45 115.32 15.85
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน
2.90
0.57
8.95
1.34
0.83
0.11
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
404.81 79.14 552.81 82.65 601.36 82.65
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
9.22
1.80
9.35
1.40
8.87
1.22
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
0.66
0.13
1.08
0.16
1.19
0.17
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
417.59 81.64 572.19 85.55 612.25 84.15
รวมสิ นทรัพย์
511.52 100.00 668.87 100.00 727.57 100.00
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
6.41
0.88
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
29.87
5.84
35.77
5.35
38.98
5.36
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
67.62 13.22
95.45 14.27 114.60 15.75
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
0.87
0.17
0.67
0.10
0.91
0.12
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
98.36 19.23 131.89 19.72 160.90 22.11
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจาก
150.34 29.39 227.27 33.98 201.12 27.64
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
14.00
2.74
16.84
2.52
23.53
3.23
ส่ วนที่ 3 - 3

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
งบแสดงฐานะการเงิน

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
4.09
0.80
5.14
0.77
5.00
0.69
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
1.23
0.23
1.42
0.20
1.96
0.28
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
169.66 33.16 250.67 37.47 231.61 31.84
รวมหนีส้ ิ น
268.02 52.39 382.56 57.19 392.51 53.95
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 618.75 ล้าน
110.00
154.69
154.69
หุ้น มูลค่ าหุ้นละ 0.25 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระมูลค่าแล้ว
110.00 21.50 123.75 18.50 130.87 17.99
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ น้
22.49
3.36
21.05
2.89
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
107.19 20.96 107.19 16.03 124.27 17.08
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
5.00
0.98
6.40
0.96
8.50
1.17
ยังไม่ได้จดั สรร
21.31
4.17
26.48
3.96
50.37
6.92
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
243.50 47.61 286.31 42.81 335.06 46.05
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
511.52 100.00 668.87 100.00 727.57 100.00
หมายเหตุ : ปี 2559 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนเป็ นหุ น้ สามัญ 440 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.25 บาทและชาระเต็มมูลค่าแล้ว

2.

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ: งบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กาไรขาดทุน :
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนบริ การ

ปี 2559
ล้านบาท %

ปี 2560
ล้านบาท %

ปี 2561
ล้านบาท %

300.78 99.41
1.80
0.59
302.58 100.00

347.50 99.67
1.14
0.33
348.64 100.00

421.88 99.53
1.98
0.47
423.86 100.00

229.03

266.25

314.02

75.69

76.37

74.09

ส่ วนที่ 3 - 4

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการบริ การ
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
32.73 10.82
39.64 11.37
46.63 11.00
261.76 86.51 305.89 87.74 360.65 85.09
40.82 13.49
42.75 12.26
63.21 14.91
(15.72)
25.10
(3.17)
21.93

(5.20)
8.29
(1.04)
7.25

(13.66)
29.09
(2.84)
26.25

(3.92)
8.34
(0.81)
7.53

(15.80)
47.41
(6.50)
40.91

(3.73)
11.18
(1.53)
9.65

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

(2.27)

(0.75)

-

-

0.92

0.22

0.45
(1.82)

0.15
(0.60)

-

-

(0.19)
0.73

(0.05)
0.17

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

20.11

6.65

26.25

7.53

41.64

9.82

กาไรต่ อหุ้น (บาท)
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ น้ ปรับลด

0.044
0.044

0.053
0.050

0.079
0.072

ส่ วนที่ 3 - 5
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3.

งบกระแสเงินสด: งบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่ าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายยานพานะ
สาหรับขนส่ งและอุปกรณ์
ตัดจาหน่ายกาไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะสาหรับ
ขนส่ ง
สารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพย์ และ
หนีส้ ิ นดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ้ืน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย

หน่ วย : ล้านบาท
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
25.10

29.09

47.41

42.46
0.46

46.82
0.12

54.08
(0.77)

(0.62)

(0.12)

-

0.40
(0.21)
15.72
83.31

1.21
(0.09)
13.66
90.69

1.33
(0.12)
15.80
117.73

(10.98)
0.09
(1.29)
(0.24)

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

(13.91)
(0.08)
(0.89)
(0.33)

(0.49)
0.42
0.27
71.09
2.61
(0.18)
0.21
(15.72)

5.37
(0.09)
0.19
84.07
2.63
(0.16)
0.09
(13.66)

3.34
0.24
0.55
106.65
2.90
(0.56)
0.12
(15.80)
ส่ วนที่ 3 - 6

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
งบกระแสเงินสด
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
จ่ายชาระเจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
ซื้ อยานพาหนะสาหรับขนส่ งและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ น้
จ่ายชาระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ยานพาหนะสาหรับขนส่ งเพิ่มขึ้นจากการทาสัญญาเช่าการเงิน
รายการซื้ อสิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ

หน่ วย : ล้านบาท
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(2.90)
(3.39)
(4.07)
55.11
69.58
89.24
(1.42)
(0.89)
(36.69)
0.18
(38.82)

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

8.12
(0.83)
(7.18)
2.86
2.97

(59.10)
(9.67)
(68.77)
(52.48)
97.48
45.00

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

6.41
1.70
21.05
(103.14)
(15.64)
(89.62)
2.59
35.48
38.07

68.65
0.30

179.09
0.83

96.14
0.70

ส่ วนที่ 3 - 7
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4.

อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ สาหรับปี ดังนี้
อัตราส่ วนทางการเงิน

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

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2559
ปี 2560 ปี 2561
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

0.95
0.82
0.61
9.97
36.12
410.96
0.88
9.88
36.43
0.56

0.73
0.60
0.60
8.72
41.30
440.80
0.82
10.77
33.42
8.70

0.72
0.60
0.61
8.30
43.36
424.35
0.85
11.59
31.05
13.13

%
%
%
%
%

23.85
13.57
135.01
7.25
9.20

23.38
12.30
162.76
7.53
9.91

25.57
14.98
141.18
9.65
13.17

%
%
เท่า

4.39
17.17
0.61

4.45
15.26
0.59

5.86
16.46
0.61

เท่า
เท่า
เท่า

1.10
4.71
0.52

1.34
6.30
0.72

1.17
7.06
0.70
ส่ วนที่ 3 - 8
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อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

%

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2559
ปี 2560 ปี 2561
94.79
62.96
56.51

หมายเหตุ : อัตราการจ่ายเงินปันผล คานวณมาจากเงินปันผลจ่ายสาหรับปี หารด้วยกาไรสุ ทธิ หลังหักสารองตามกฎหมายส่วนเพิ่มเติมสาหรับปี

ส่ วนที่ 3 - 9
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14. คาอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
บริ ษ ทั ฯ ได้ให้บ ริ ก ารรถโดยสารขนส่ งไม่ ป ระจาทางผ่านรู ป แบบการให้บ ริ การ 2 รู ปแบบคื อ รถ
โดยสารของบริ ษทั ฯ และรถโดยสารร่ วมบริ การ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรถโดยสารขนส่ งไม่ประจาทาง
รวมทั้งสิ้ น 370 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารของบริ ษทั ฯ รวมจานวน 280 คันและรถโดยสารร่ วมบริ การรวม
จานวน 90 คัน ทั้งนี้ บริ ษทั จะให้บริ การลูกค้าแต่ละรายผ่านการทาสัญญาให้บริ การรับ-ส่ งพนักงาน ซึ่ งระบุ
เส้นทางการเดินรถและระบุอตั ราการให้บริ การในแต่ละเส้นทางอย่างชัดเจน โดยบริ ษทั ฯ มีหน้าที่จดั หารถ
โดยสารให้เพียงพอตามจานวนผูโ้ ดยสารในแต่ละเส้นทางอย่างเหมาะสมตามที่ตกลงกับลูกค้าไว้
สาหรับภาพรวมของผลการดาเนิ นของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2559 ถึงปี 2561 มีรายได้จากการให้บริ การ
รถโดยสารไม่ประจาทางเท่ากับ 300.78 ล้านบาท 347.50 ล้านบาท และ 421.88 ล้านบาท ตามลาดับหรื อคิด
เป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (Compound Average Growth Rate) เท่ากับร้ อยละ 17.27 ตลอดช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
ประกอบด้วย รายได้จากการบริ การของรถบริ ษทั ฯ เท่ากับ 231.42 ล้านบาท 277.66 ล้านบาท และ 352.41
ล้านบาท ตามลาดับ และรายได้จากการบริ การรถร่ วมเท่ากับ 69.36 ล้านบาท 69.84 ล้านบาท และ 69.47 ล้าน
บาท ตามลาดับ โดยบริ ษทั ฯ มีสัด ส่ วนของรายได้จากการให้บริ การรถโดยสารของรถบริ ษทั ต่อรายได้จาก
การให้บ ริ การรถโดยของรถร่ วมบริ การ เท่ ากับ ร้ อยละ 83.53 ต่ อร้ อยละ 16.47 ของรายได้ค่าบริ ก ารรวม
สาหรับปี 2561 ซึ่ งบริ ษทั ฯ ไม่มีแนวโน้มในการเพิ่มปริ มาณการใช้รถโดยสารร่ วมบริ การเพิ่มเติม แต่จะเน้น
ลงทุนซื้ อยานพาหนะของบริ ษทั ฯ ในการให้บริ การมากกว่าเพื่อรับรองลูกค้าเพิ่มเติม
14.1 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
1. รายได้ รวม
บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมสาหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 302.58 ล้านบาท 348.64 ล้านบาท และ 423.86
ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีรายะละเอียดรายได้รวม ดังนี้
รายได้ จากการให้ บริการ ประกอบด้วยรายได้จากการบริ การของบริ ษทั ฯ และรายได้จากการบริ การรถ
ร่ วม เท่ากับ 300.78 ล้านบาท 347.50 ล้านบาท และ 421.88 ล้านบาท ตามลาดับ โดยแสดงรายละเอียดของ
การแยกตามสัดส่ วนของรายได้จากการให้บริ การสาหรับปี ดังนี้
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 รถบัส
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 รถตู้
14.06
4.67
21.62
6.22
31.52
7.47
1.4 รถตู้ วีไอพี
1.36
0.46
1.94
0.56
3.91
0.93
1.5 รถเก๋ ง
0.07
0.02
0.15
0.03
ส่ วนที่ 3 - 10
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รายการ
2. รถโดยสารร่ วมบริการ
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ อนื่

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
69.36
23.06
69.84
20.10
69.47
16.47
300.78
100.00
347.50
100.00
421.88
100.00
1.80
1.14
1.98

การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริ การตลอด 3 ปี ที่ ผ่านมา เกิ ดจากการขยายการให้บริ การแก่กลุ่ ม
ลูกค้ารายเดิ ม และกลุ่ ม ลู กค้ารายใหม่ นอกจากนี้ มีการขยายธุ รกิ จสู่ ภาคการท่ องเที่ ยวซึ่ งทางบริ ษ ทั ฯ เริ่ ม
ให้บริ การตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ส่ งผลมีรายได้จากการให้บริ การเพิม่ ขึ้นและปริ มาณรถโดยสารให้บริ การ
เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดประกอบ ดังนี้
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ัท ฯ มี จานวนรถโดยสารที่ เป็ นทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัทฯ ส าหรั บการ
ให้บริ การจานวนรวมทั้งสิ้ น 176 คันประกอบด้วย รถบัสจานวน 147 คัน รถมินิบสั จานวน 5 คัน รถตูจ้ านวน
22 คัน และรถตู้ วีไอพีจานวน 2 คันและรถโดยสารร่ วมบริ การจานวน 90 คันประกอบด้วย รถบัสร่ วมบริ การ
จานวน 10 คันและรถตูร้ ่ วมบริ การจานวน 80 คัน ให้บริ การแก่ลูกค้าจานวน 27 ราย
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริ ษ ัท ฯ มี จานวนรถโดยสารที่ เป็ นทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัทฯ ส าหรั บการ
ให้ บ ริ การจานวนรวมทั้งสิ้ น 238 คันประกอบด้วย รถบัส จานวน 186 คัน รถมิ นิบ ัส จานวน 11 คัน รถตู้
จานวน 33 คัน รถตู้ วีไอพีจานวน 7 คันและรถเก๋ งจานวน 1 คันและรถโดยสารร่ วมบริ การจานวน 90 คัน
ประกอบด้วย รถบัสร่ วมบริ การจานวน 10 คันและรถตูร้ ่ วมบริ การจานวน 80 คัน ให้บริ การแก่ลูกค้าจานวน
32 ราย
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษ ัท ฯ มี จานวนรถโดยสารที่ เป็ นทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัทฯ ส าหรั บการ
ให้ บ ริ การจานวนรวมทั้งสิ้ น 280 คันประกอบด้วย รถบัส จานวน 193 คัน รถมิ นิบ ัส จานวน 28 คัน รถตู้
จานวน 51 คัน รถตู้ วีไอพีจานวน 7 คันและรถเก๋ งจานวน 1 คันและรถโดยสารร่ วมบริ การจานวน 90 คัน
ประกอบด้วย รถบัสร่ วมบริ การจานวน 10 คันและรถตูร้ ่ วมบริ การจานวน 80 คัน ให้บริ การแก่ลูกค้าจานวน
35 ราย
ทั้งนี้ ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้ น 3 ราย ซึ่ งการรับรู ้ รายได้จากลูกค้าดังกล่าวเป็ นการ
รับรู ้ได้เพียงบางส่ วนเนื่องจากการให้บริ การเกิดขึ้นระหว่างปี และบริ ษทั ฯ ยังมีการซื้ อยานพาหนะขนส่ งเพิ่ม
อีกจานวน 44 คัน ประกอบด้วย รถบัสจานวน 9 คัน รถมินิบสั จานวน 17 คัน และรถตูจ้ านวน 18 คัน
รายได้ อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ ย รั บ เงิ น ฝากธนาคาร ตัด จาหน่ า ยก าไรจากการขายและเช่ า กลับ
ยานพาหนะ กาไรจากการจาหน่ ายทรั พ ย์สิน และรายได้อื่น อาทิ รายได้จาการให้บริ การด้านการบริ หาร
เพิ่มเติมแก่รถร่ วมบริ การ เงินรับคืนกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานลาออก และการขายอะไหล่ที่เสื่ อมสภาพ

ส่ วนที่ 3 - 11

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
เป็ นต้น เท่ากับ 1.80 ล้านบาท 1.14 ล้านบาท และ 1.98 ล้านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.59 ร้อยละ
0.33 และร้อยละ 0.47 ของรายได้รวม
การเปลี่ยนของรายได้อื่นสาหรับปี หลักๆ มาจากการจาหน่ ายยานพาหนะที่ หมดค่าเสื่ อมราคาแล้ว
หากในระหว่างปี มีการจาหน่ายยานพาหนะจะทาให้รายได้อื่นเพิ่มขึ้น ซึ่ งในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีการจาหน่ าย
รถบัสที่ให้บริ การจานวน 2 คัน (ค่าเสื่ อมราคาครบ 10 ปี แล้ว) มีกาไรจากการจาหน่ ายเท่ากับ 1.01 ล้านบาท
(ปี 2560 มีการจาหน่ายรถตูท้ ี่ให้บริ การ 1 คัน มีกาไรจากการจาหน่ายเท่ากับ 0.037 ล้านบาท)
2. กาไรขั้นต้ นและอัตรากาไรขั้นต้ น
บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นสาหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 71.75 ล้านบาท 81.25 ล้านบาทและ 107.86
ล้านบาท ตามลาดับหรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 23.85 ร้อยละ 23.38 และร้อยละ 25.57 ของ
รายได้จากการให้บริ การ โดยแสดงรายละเอียดของกาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้น ดังนี้
กาไรขั้ นต้ นและอั ต รากาไรขั้ นต้ น
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การเพิ่มขึ้นกาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้นตลอด 3 ปี ที่ ผ่าน บริ ษทั ฯ มีการขยายการให้บริ การแก่
กลุ่มลูกค้ารายเดิมและกลุ่มลูกค้ารายใหม่ทาให้จานวนลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2559 มีลูกค้า 27 รายมีรายได้
จากการให้บริ การเท่ากับ 300.78 ล้านบาท ปี 2560 มีลูกค้า 32 รายมีรายได้จากการให้บริ การเท่ากับ 347.50
ล้านบาท และปี 2561 มีลูกค้า 35 รายมีรายได้จากการให้บริ การเท่ากับ 421.88 ล้านบาท ซึ่งรายการที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของกาไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ ดังนี้
ต้น ทุ น บริ ก ารของบริ ษ ัท ฯ ประกอบด้ว ย เงิ น เดื อ นและผลประโยชน์ อื่ น ค่ า เสื่ อมราคา ค่ า เบี้ ย
ประกันภัยและค่าพ.ร.บ. ค่าน้ ามัน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ ค่าบริ การรถร่ วม ต้นทุนบริ การอื่น อาทิ ค่าเช่าพื้นที่
จอดรถ ค่าบริ การ GPRS และสาธารณู ปโภคของลานจอดรถ สาหรับปี 2559 ถึงปี 2561 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุน
บริ การเท่ากับ 229.03 ล้านบาท 266.25 ล้านบาท และ 314.02 ล้านบาท ตามลาดับหรื อคิดเป็ นร้อยละ 75.69

ส่ วนที่ 3 - 12

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ร้อยละ 76.37 และร้อยละ 74.43 ของรายได้จากการให้บริ การ โดยแสดงสัดส่ วนต้นทุนบริ การต่อรายได้จาก
การให้บริ การสาหรับปี ดังนี้

บริ ษทั ฯ มีรายการสาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนบริ การ ดังนี้
ค่าน้ ามันต่อรายได้ค่าบริ การรวมส าหรับ ปี 2559 ถึ งปี 2561 เท่ากับ 54.60 ล้านบาท 69.96 ล้านบาท
และ 92.20 ล้านบาท ตามลาดับหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 18.15 ร้อยละ 20.13 และร้อยละ 21.85 ของค่าน้ ามันต่อ
รายได้จากการให้บริ การ ซึ่ งมีสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นมาจากการปริ มาณรถโดยสารที่เพิ่มขึ้นทุกปี เท่ากับ 176 คัน
238 คัน และ 280 คัน ตามลาดับ อี กทั้งราคาน้ ามันเชื้ อเพลิ งประเภทดี เซลขายปลี กเฉลี่ ยสู งขึ้ นทุ กปี เท่ ากับ
23.43 บาท 25.74 บาท และ 28.44 บาทตามลาดับ ถึงแม้วา่ บริ ษทั ฯ จะมีการควบคุมต้นทุนค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง
จากการใช้ประสบการณ์การดาเนิ นธุ รกิจที่ยาวนานมาใช้ในการบริ หารจัดการ แต่เนื่องด้วยราคาน้ ามันเฉลี่ยมี
การผันผวนจึงส่ งผลให้ตน้ ทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้น
เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงานอื่นสาหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 40.05 ล้านบาท 49.57 ล้าน
บาท และ 64.56 ล้านบาทตามลาดับหรื อคิดเป็ นร้อยละ 13.32 ร้อยละ14.26 และร้อยละ 15.30 ของเงินเดือน
และผลประโยชน์พนักงานอื่น ต่อรายได้จากการให้บริ การ มีสัดส่ วนที่ เพิ่มมาจากการปริ มาณรถโดยสารที่
ให้บริ การกับลูกค้าเพิ่มขึ้น อีกทั้งการปรับฐานเงินเดือนและผลประโยชน์พนักงานอื่นประจาปี ทุกปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 40.69 ล้านบาท 44.57 ล้านบาท และ 57.71 ล้านบาท
ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 13.53 ร้ อยละ 12.83 และร้ อยละ 12.26 ของค่าเสื่ อมราคาต่อรายได้จากการ
ให้บ ริ การ มี สัดส่ วนที่ เพิ่ มมาจากการปริ มาณรถโดยสารที่ ให้บริ การกับลู กค้าเพิ่ม ขึ้ น ถึ งแม้รถโดยสารที่
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ให้บริ การจะเริ่ มจะทยอยหมดค่าเสื่ อมราคา 10 ปี เท่ากับ 8 คัน 5 คัน 20 คัน ตามลาดับ ซึ่ งจะทาให้ตน้ ทุน
ค่าบริ การส่ วนนี้ลดลง
บริ ษทั ฯ มีรายได้จาการให้บริ การเพิ่มขึ้นสาหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 300.78 ล้านบาท 347.50
ล้านบาทและ 421.88 ล้านบาท ตามลาดับ หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 99.41 ร้ อยละ 99.67 และร้ อยละ 99.53 ของ
รายได้รวม จากการขยายฐานลูกค้าเดิมและฐานลูกค้าใหม่
กาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้น บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นสาหรับในปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 71.75
ล้านบาท 81.25 ล้านบาท และ 107.86 ล้านบาท ตามลาดับหรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 23.85
ร้อยละ 23.38 และร้อยละ 25.57 โดยสามารถแบ่งเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นรถบริ ษทั ฯ คิดเป็ นร้อยละ 26.61 ร้อย
ละ 25.97 และร้อยละ 27.78 และอัตรากาไรขั้นต้นรถร่ วมบริ การคิดเป็ นร้อยละ 14.65 ร้อยละ 13.10 และร้อย
ละ 14.32 โดยการเพิ่มขึ้นของกาไรขั้นต้นสาหรับปี เกิดจากบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริ การที่เพิ่มขึ้นตาม
ปริ มาณรถให้บริ การที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งต้นทุนค่าบริ การลดลงจากการบริ หารจัดการค่าน้ ามันเชื้ อเพลิงที่ดีและ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุ งได้ดีข้ ึน นอกจากนี้ค่าเสื่ อมราคาของรถโดยสารที่เป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ทยอย
ครบ 10 ปี รวมทั้งสิ้ นจานวน 33 คัน
3. ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารสาหรับปี 2559 ถึ งปี 2561 เท่ากับ 32.73 ล้านบาท 39.64 ล้านบาท
และ 46.63 ล้านบาท ตามลาดับหรื อคิดเป็ นร้อยละ 10.82 ร้อยละ 11.37 และร้อยละ 11.00 ของรายได้รวม ซึ่ ง
มีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการบริ หารดังนี้

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ ยวข้องฝ่ ายปฏิ บตั ิ การ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายเงิ นเดื อนและผลประโยชน์ อื่น อาทิ เงิ นเดื อน โบนัส ค่าล่ วงเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางที่
เกี่ ยวข้องกับลูกค้า สาหรับปี 2559 ถึ งปี 2561 บริ ษทั ฯ มี ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 10.60 ล้านบาท 13.87
ล้านบาท และ 16.60 ล้านบาท ตามลาดับหรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.50 ร้อยละ 3.98 และร้อยละ 3.92 ของรายได้
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รวม มีสัดส่ วนเพิ่มขึ้นตามปริ มาณรถโดยสารที่เพิ่มขึ้น เนื่ องจากฝ่ ายปฏิบตั ิการต้องควบคุมการปฏิบตั ิงาน
ของนักขับและบริ หารจัดการที่เกี่ ยวกับกระบวนการเดิ นรถของลูกค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพไม่มีผลกระทบต่อ
การให้บริ การต่อลูกค้า
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยด าเนิ น กิ จ การของบริ ษ ัท ฯ ประกอบด้ ว ย เงิ น เดื อ นและ
ผลประโยชน์อื่น ค่าที่ปรึ กษา ค่าสอบบัญชี และค่าบริ การอื่น อาทิ ค่าบริ การดูแลเว็บไซต์และค่าบริ การเก็บ
ขยะ สาหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 22.13 ล้านบาท 25.77 ล้านบาท และ 30.03 ล้านบาท ตามลาดับหรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 7.31 ร้อยละ 7.39 และร้อยละ 7.08 ของรายได้รวม
การเพิ่ ม ขึ้ น ของค่ าใช้จ่ายในการบริ หาร หลัก ๆ มาจากค่ าใช้จ่ายเกี่ ยวกับ เงิ น เดื อนและค่ าแรงและ
ผลประโยชน์อื่นของพนักงานตามการปรับเพิ่มของกาลังคน การปรับฐานเงินเดือนและค่าแรงประจาปี เพื่อ
รองรับ การขยายการให้บริ การของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ได้พิจารณาให้รางวัลแก่ พ นักงานขับรถที่ สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ตามเป้ าหมายด้านความปลอดภัยของบริ ษทั ฯ จึงทาให้มีค่าใช้จ่ายสู งขึ้น
4. ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงิ นกูส้ ถาบันการเงิ น และดอกเบี้ยจ่ายจากการขอรับการ
สนับสนุ นวงเงินสิ นเชื่ อจากสถาบันทางการเงิน เป็ นต้น สาหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 15.72 ล้านบาท
13.66 ล้านบาท และ 15.80 ล้านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.20 ร้อยละ 3.92 และร้อยละ 3.73 ของ
รายได้รวม
การเพิ่มของค่าใช้จ่ายทางการเงินในแต่ละปี เกิดจาก บริ ษทั ฯ ได้รับวงเงินสิ นเชื่ อจากธนาคารเพิ่มขึ้น
และบริ ษทั ฯ มีการซื้ อยานพาหนะผ่านสัญญาเช่าการเงิน (ประกอบด้วย สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้ อ)
อย่างต่อเนื่ อง ทาให้บริ ษทั ฯ มีรถโดยสารที่ ติดภาระสัญญาเช่ าการเงิ นเพิ่มขึ้นเท่ากับ 129 คัน 162 คัน และ
186 คัน ตามลาดับ ถึ งแม้ว่าบริ ษ ทั ฯ จะได้รับ ดอกเบี้ ยตามสั ญญาเช่ าการเงิ นที่ ลดลง (อัตราดอกเบี้ ยตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม) ในแต่ละปี เท่ากับระหว่างร้อยละ 4.33 ถึงร้อยละ 5.13, ระหว่างร้อยละ 3.70
ถึงร้อยละ 4.05 และ ระหว่างร้อยละ 3.58 ถึงร้อยละ 3.88 ซึ่ งจะหมดสัญญาในปี 2562 ถึงปี 2566 เท่ากับ 27
คัน 45 คัน 26 คัน 63 คัน และ 25 คัน
5. กาไรสุ ทธิและอัตรากาไรสุ ทธิ
บริ ษ ทั ฯ มี ก าไรสุ ท ธิ ในปี 2559 ถึ งปี 2561 เท่ ากับ 21.93 ล้านบาท 26.25 ล้านบาท และ 40.91 ล้าน
บาท ตามลาดับหรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ เท่ากับร้อยละ 7.25 ร้อยละ 7.53 และร้อยละ 9.65 ของรายได้รวม
ดังนี้
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การเพิ่มขึ้นของอัตรากาไรสุ ทธิ สาหรับแต่ละปี เกิดจากบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริ การที่เพิ่มขึ้น
ตามปริ มาณรถให้บริ การที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งต้นทุนค่าบริ การลดลงจากการบริ หารจัดการค่าน้ ามันเชื้ อเพลิ งที่ดี
และค่าใช้จ่ายในการซ่ อมบารุ งได้ดีข้ ึน นอกจากนี้ ค่าเสื่ อมราคาของรถโดยสารที่เป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
ทยอยครบ 10 ปี รวมทั้งสิ้ นจานวน 33 คัน
14.2 การวิเคราะห์ งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
1. รวมสิ นทรัพย์
สิ น ทรั พ ย์รวมของบริ ษ ัท ฯ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม ของปี 2559 ถึ งปี 2561 เท่ า กับ 511.52 ล้านบาท
668.87ล้านบาท และ 727.57 ล้านบาท ตามลาดับ โดยรายการสาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
รวมของบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ของปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 44.99 ล้านบาท เท่ากับ 35.48 ล้านบาทและเท่ากับ 38.07 ล้านบาท ตามลาดับ
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 8.80 ร้อยละ 5.30 และร้อยละ 5.23 ของสิ นทรัพย์รวม ซึ่ งหลักๆ มาจาก 2 ส่ วนคือ ส่ วน
แรกเป็ นผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ที่มีผลกาไรเพิ่มขึ้นทุกปี ตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา เท่ากับ 21.93 ล้านบาท
26.25 ล้านบาทและ 40.91 ล้านบาท และส่ วนที่สองมาจากบริ ษทั ฯ มีการออกเครื่ องมือทางการเงิ นจากการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษ ทั ฯ รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1) จานวน 123,749,504 หุ ้น
ราคาการใช้สิทธิ 0.85 บาท (อัตราการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญได้ 1 หุน้ ) เป็ น
เงินรวมทั้งสิ้ น 105,187,078 บาท โดยกาหนดสิ ทธิ แปลงสภาพจานวน 4 ครั้งได้แก่ วันที่ 29 ธันวาคม 2560,
29 มิถุนายน 2561, 28 ธันวาคม 2561 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็ นการให้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย โดยแสดง
รายละเอียดของจานวนหุ น้ ที่เกิดจาการใช้สิทธิ (หุ น้ ) ของบริ ษทั ฯ ดังนี้
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ครั้งที่ จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (หุ้น) จานวน (บาท) วันทีจ่ ดทะเบียนเพิม่ ทุน
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
บริ ษทั ฯ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ ยวกับการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย โดยมียอดใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ คงเหลือ
จานวน 70,523,523 หน่ วย กาหนดระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจานงการใช้
สิ ทธิ ต้ งั แต่วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยกาหนดระยะเวลาหยุดพักการซื้ อขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ATP30-W1 (ขึ้นเครื่ องหมาย SP) ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 35.83 ล้านบาท 44.00
ล้านบาทและ 57.91 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 7.00 ร้อยละ 6.58 และร้อยละ 7.96 ของสิ นทรัพย์รวม โดยมี
รายละเอียดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
รายการ
ลูกหนี้การค้า
รายได้จากการให้บริ การค้างรับ
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนี้อนื่

ปี 2559
34,551
1,271
4
1
35,827

ปี 2560
42,178
1,727
86
12
44,003

ปี 2561
55,757
1,946
58
150
57,911

ลูกหนี้การค้ า ประกอบด้วย ลูกค้าตามปกติของธุ รกิจและรายได้จากการให้บริ การค้างรับ โดยบริ ษทั ฯ
มี ลูก หนี้ ก ารค้า ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึ งปี 2561 เท่ ากับ 35.82 ล้านบาท 43.91 ล้านบาท และ
57.70 ล้านบาท ตามล าดับ โดยลู กหนี้ การค้ามี จานวนเพิ่ มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องสอดคล้องกับ การเพิ่ มขึ้ นของ
รายได้จากการให้บริ การ โดยมีรายละเอียดลูกหนี้การค้า ดังนี้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการให้เครดิตเทอมลูกค้าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 30 วันและมีลูกค้า 1 รายได้ให้เครดิตเทอม 120
วันเนื่ องจากข้อจากัดบางอย่าง โดยระยะเวลาการให้เครดิ ตเทอมขึ้ นอยู่กบั ระยะเวลาการเป็ นคู่คา้ และการ
พิ จารณาความเหมาะสมจากฝ่ ายบริ ห าร โดยลู ก หนี้ ที่ มี ยอดค้างช าระจะผ่านขั้น ตอนที่ ถู ก ก าหนดไว้ใ น
นโยบายการติดตามหนี้ อาทิ การติดตามทวงถามโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี การออกหนังสื อติดตามหนี้ และ
การแจ้งความเพื่อดาเนิ นการตามขั้นตอนทางกฎหมาย หากลูกค้ามีระยะเวลาค้างชาระหนี้ ต้ งั แต่ 6 เดือนขึ้น
ไป ทางบริ ษทั ฯ จะตั้งสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเต็มจานวน ทั้งนี้ สาหรับปี 2559 ถึ งปี 2561 บริ ษทั ฯ มี
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
ระยะเวลาการเก็บหนี้ เฉลี่ยเท่ากับ 36.12 วัน 41.30 วัน และ 43.36 วัน ตามลาดับ บริ ษทั ฯ ยังคงมีการบริ หาร
จัดเก็บหนี้ที่ดีต่อเนื่องเป็ นไปตามนโยบายการให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้าของบริ ษทั ฯ
ลูกค้ าอื่น ประกอบด้วย เงินทดรองจ่ายพนักงานสาหรับนาไปใช้ในกิ จการและเงินทดรองจ่ายให้กบั
ลูกค้า อาทิ ค่าทางด่วนและค่าเบี้ยเลี้ ยงนักขับนอกสถานที่ เป็ นต้น สาหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 0.005
ล้านบาท 0.098 ล้านบาท และ 0.208 ล้านบาท ตามลาดับ หลักๆ มาจากการรับคื นกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พ
พนักงานลาออกและการจาหน่ายแชสซี เก่า 1 คัน
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง ประกอบด้วย รถบัส รถมินิบสั รถตู ้ รถตูว้ ีไอพี รถเก๋ ง รถสาหรับบริ หาร
และรถที่ใช้ในการสนับสนุนสาหรับฝ่ ายปฏิบตั ิการและฝ่ ายบารุ งรักษาโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559
ถึงปี 2561 บริ ษทั ฯ มียานพาหนะสาหรับขนส่ ง - สุ ทธิ เท่ากับ 404.81 ล้านบาท 552.81 ล้านบาทและ 601.36
ล้านบาท ตามลาดับหรื อคิดเป็ นร้อยละ 79.14 ร้อยละ 82.65 และร้อยละ 82.65 ของสิ นทรัพย์รวม โดยแสดง
รายละเอียดของจานวนยานพาหนะ ดังนี้
(หน่วย : คัน)
ประเภทยานพาหนะ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
รถบัส
147
186
193
รถมินิบสั
5
11
28
รถตู้
22
33
51
รถตู้ วีไอพี
2
7
7
รถเก๋ ง
1
1
รวมรถโดยสารให้ บริการ
176
238
280
รถสาหรับบริ หาร
1
1
1
รถที่ใช้ในการสนับสนุนสาหรับฝ่ ายปฏิบตั ิการและฝ่ ายซ่อมบารุ ง
6
7
8
รวมยานพาหนะ
183
246
289
ซื้ อเพิม่
37
64
45
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
(1)
(2)
รวมยานพาหนะทีซ่ ื้อเพิม่ สาหรับปี
37
63
43
บริ ษทั ฯ มีการลงทุนยานพาหนะสาหรับขนส่ งเพิ่มขึ้นตลอดทุกปี เนื่ องจากมีการขยายการให้บริ การ
แก่กลุ่มลูกค้ารายเดิ มและกลุ่มลูกค้ารายใหม่ นอกจากนี้ มีการขยายธุ รกิ จสู่ ภาคการท่องเที่ยว โดยมีรูปแบบ
การสั่งซื้ อยานพาหนะในรู ปแบบเงินสดและการทาสัญญาเช่ าการเงิน ซึ่ งมีรายละเอียดจานวนยานพาหนะ
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ดังนี้
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

ประเภทยานพาหนะ
รถบัส
รถมินิบสั
รถตู้
รถตู้ วีไอพี
รถเก๋ ง
รวมรถโดยสารให้ บริการ
รถสาหรับบริ หาร
รถที่ใช้ในการสนับสนุนสาหรับฝ่ ายปฏิบตั ิการ
รวมยานพาหนะภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน

ปี 2559

ปี 2560
107
4
16
2
129
1
130

119
9
26
7
1
162
1
163

(หน่วย : คัน)
ปี 2561
109
25
44
7
1
186
1
187

บริ ษทั ฯ มีแหล่งเงินทุนในการสั่งซื้ อยานพาหนะมาจากการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 140.55
ล้านบาทและการออกเครื่ องมือทางการเงินที่ทางบริ ษทั ฯ ในรู ปแบบใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ใช้สิทธิ จานวน
53.23 ล้านบาท โดยนามาใช้เป็ นเงินดาวน์ประมาณร้อยละ 10 - ร้อยละ 20 สาหรับการรองรับการขยายการ
ให้บริ การทางธุ รกิจ
2. หนีส้ ิ นรวม
บริ ษทั ฯ มี หนี้ สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึ งปี 2561 เท่ากับ 268.02 ล้านบาท 382.56
ล้านบาท และ 392.51 ล้านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 52.39 ร้ อยละ 57.19 และร้อยละ 53.95 ของ
หนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม โดยมีรายการที่สาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินรวมของบริ ษทั ฯ
ดังนี้
เจ้ าหนี้ก ารค้ าและเจ้ าหนี้อื่น : ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึ งปี 2561 เท่ ากับ 29.87 ล้านบาท
35.77 ล้านบาทและ 38.98 ล้านบาท ตามลาดับหรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.84 ร้อยละ 5.35 และร้อยละ 5.36 ของ
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม โดยมีรายละเอียดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
รายการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
เจ้าหนี้การค้า
22,253
24,833
26,922
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,224
1,142
1,276
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ า
23,477
25,975
28,198
เจ้าหนี้ อื่น
1,010
562
1,079
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
รายการ
เจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองรับ
รวมเจ้ าหนีอ้ ื่น
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนี้อนื่

ปี 2559
304
3,041
1,826
209
6,390
29,867

ปี 2560
835
4,235
3,826
337
9,795
35,770

ปี 2561
704
6,602
2,040
356
10,781
38,979

เจ้ าหนีก้ ารค้ า ประกอบด้วย เจ้าหนี้ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่ารถร่ วม และค่าอะไหล่ เป็ นต้น โดยบริ ษทั ฯ มี
เจ้าหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 23.48 ล้านบาท 25.98 ล้านบาท และ 28.20
ล้านบาท ตามลาดับหรื อคิดเป็ นร้อยละ 78.61 ร้อยละ 72.62 และร้อยละ 72.34 ของเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้
อื่นรวม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการให้เครดิ ตเทอมเจ้าหนี้ เฉลี่ ยประมาณ 30-90 วันขึ้นอยู่การพิจารณาจากเจ้าหนี้
แต่ละราย โดยบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ การค้าอยูท่ ี่ประมาณ 36.43 วัน 33.42 วัน และ 31.05 วัน
หลักๆ มาจากค่าใช้จ่ายค้างจ่าย อาทิ ค่าเบี้ยประกันภัยและพ.ร.บ. และค่าเช่าพื้นที่จอดรถ
เจ้ าหนี้อื่น ประกอบด้วย เจ้าหนี้ ค่าเบี้ยประกันค้างจ่าย เจ้าหนี้ ค่าสิ นทรัพย์ เจ้าหนี้ ค่าเช่ ากับค่าบริ การ
ค่าที่ปรึ กษา ค่าเบี้ยประชุ มและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย อาทิ ค่าสอบบัญชี โบนัสและเงินปั นผล ค่าที่ปรึ กษา เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึงปี 2561 บริ ษทั ฯ มีเจ้าหน้าอื่นเท่ากับ 6.39 ล้านบาท 9.80 ล้านบาทและ
10.78 ล้านบาท ตามลาดับ การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้อื่นหลักๆ มาจากค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าวัสดุสานักงาน ค่าน้ าดื่ม
และค่ากระดาษถ่ายเอกสาร
หนี้สินตามสั ญญาเช่ าการเงิน ประกอบด้วย แบบสัญญาเช่าซื้ อและแบบสัญญาเช่าทางการเงิน เท่ากับ
217.96 ล้านบาท 322.72 ล้านบาท และ 315.72 ล้านบาท ตามลาดับหรื อคิดเป็ นร้อยละ 42.61 ร้อยละ 48.25
และร้อยละ 43.39 ของหนี้สินและส่ วนของเจ้าของรวม โดยมีรายละเอียดหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
67.62 95.45 114.60
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
150.34 227.27 201.12
รวมหนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
217.96 322.72 315.72
บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น มาจากจานวนรถโดยสารที่ให้บริ การเพิ่มขึ้นในแต่ละ
ปี เท่ากับ 129 คัน 162 คัน และ186 คัน โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าการเงินกับทางบริ ษทั ลีสซิ่ งและธนาคาร
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
จานวนทั้งหมด 10 ราย ซึ่ งกาหนดการชาระค่างวดเป็ นรายเดื อนมีอายุสัญญาประมาณ 4-5 ปี เนื่ องจากทาง
บริ ษ ัท ลี ส ซิ่ งและธนาคารมี ค วามเชื่ อมั่นต่ อความมัน่ คงของบริ ษ ทั ฯ มากขึ้ น ท าให้บ ริ ษ ัท ฯ ได้รับ อัต รา
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินลดลงอย่างต่อเนื่ องเท่ากับร้อยละ 4.33 ถึงร้อยละ 5.13, ร้อยละ 3.70 ถึงร้อยละ
4.05 และร้อยละ 3.58 ถึงร้อยละ 3.88 ในเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของแต่ละปี โดยสัญญาเช่ าการเงิ น
คงเหลือจะผ่อนชาระครบกาหนดในปี 2562 ถึงปี 2566 เท่ากับ 27 คัน 45 คัน 26 คัน 63 คัน และ 25 คัน
3. ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมสาหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 243.50 ล้านบาท 286.31 ล้านบาท
และ 335.06 ล้านบาท ตามลาดับหรื อคิดเป็ นร้อยละ 47.61 ร้อยละ 42.81 และร้อยละ 46.05 ของหนี้สินและ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม โดยแสดงรายละเอียดส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
(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
ทุนออกจาหน่ายและชาระมูลค่าแล้ว
110,000,000 123,749,951 130,865,945 137,056,570
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ น้
- 22,493,185 21,048,125
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
107,189,597 107,189,597 124,267,984 139,125,484
กาไรสะสม-จัดสรรแล้ว
5,000,000
6,400,000
8,500,000
8,500,000
กาไรสะสม-ยังไม่ได้จดั สรร
21,309,711 26,476,904 50,372,736 50,372,736
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
243,499,308 286,309,637 335,054,790 335,054,790
จานวนหุ้นสามัญ
จานวนหุ ้นสามัญที่ชาระแล้ว
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ
ราคาต่อหุ น้ สามัญ
ราคาต่อหุ น้ แปลงสิ ทธิ ฯ

440,000,000 618,750,000 618,750,000 618,750,000
440,000,000 494,999,804 523,463,781 548,226,281
- 123,749,504 70,523,027 70,523,027
0.25
0.25
0.25
0.25
0.85
0.85
0.85
0.85

บริ ษ ัท ฯ มี ส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น เพิ่ ม ขึ้ น ตลอด 3 ปี ที่ ผ่ า นมา มาจาก 2 ส่ ว นคื อ ส่ ว นแรกจากผลการ
ดาเนิ นงานมีผลกาไรในทุ กปี เท่ากับ 21.93 ล้านบาท 26.25 ล้านบาท และ 40.91 ล้านบาท ตามลาดับ และ
บริ ษ ัท ฯ มี ก ารออกเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เป็ นใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท รุ่ น ที่ 1
(ATP30-W1) จานวนรวมทั้งสิ้ น 123,749,504 หน่ วย ซึ่ งมีระยะเวลาการใช้สิทธิ 4 ครั้ง ทาให้บริ ษทั ฯได้รับ
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
กระแสเงิ น สดเข้า มาในส่ ว นนี้ เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ารประกาศจ่ า ยเงิ น ปั น ผลทุ ก ปี โดยแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นสาหรับปี ดังนี้
ปี
เงินปันผลจ่ าย (ล้าน เงินปันผลจ่ ายต่ อ อัตราการจ่ ายเงินปัน อนุมัติโดยที่ประชุ มสามัญผู้
บาท)
หุ้น
ผล
ถือหุ้น
หุ้นปันผล เงินสด
(บาท)
(ร้ อยละ)
เมื่อวันที่
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
บริ ษทั ฯ มีหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับร้อยละ 1.10
ร้อยละ 1.34 และร้อยละ 1.17 ซึ่ งการเพิ่มหรื อลดลงเป็ นไปตามรู ปแบบการลงทุนในยานพาหนะด้วยการทา
สัญญาเช่ าการเงิ นเป็ นหลัก และการใช้บ ริ การวงเงิ นสิ นเชื่ อด้านเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ธนาคาร ณ ขณะนั้น ซึ่ ง
บริ ษ ทั ฯ ได้กาหนดหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นไม่ให้เกิ นร้ อยละ 1.50 โดยมี รายละเอียดยานพาหนะตาม
สัญญาเช่าการเงินและอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้

4. อัตราส่ วนสภาพคล่อง
บริ ษ ทั ฯ มี อตั ราส่ วนสภาพคล่ องสาหรั บ ปี 2559 ถึ งปี 2561 เท่ ากับ 0.95 เท่ า 0.73 เท่ าและ 0.72 ซึ่ ง
รายการที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่ วนสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ ดังนี้
สิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 93.93 ล้านบาท 96.68 ล้าน
บาท และ 115.32 ล้านบาท ตามลาดับหรื อคิดเป็ นร้อยละ 18.36 ร้อยละ14.45 และร้อยละ 15.85 หลักๆ มา
จากรายการเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด และลู กหนี้ ก ารค้าและลู กหนี้ อื่นที่ เพิ่ ม ขึ้ น สอดคล้องกับ
รายได้จากการให้บริ การที่เพิม่ ขึ้น อีกทั้งยังได้รับกระแสเงินสดจากใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ใช้สิทธิ
ส่ วนที่ 3 - 22

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
หนี้ สินหมุ นเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึ งปี 2561 เท่ ากับ 98.36 ล้านบาท 131.89 ล้าน
บาท และ 160.90 ล้านบาท ตามลาดับหรื อคิดเป็ นร้อยละ 19.23 ร้อยละ 19.72 และร้อยละ 22.11 หลักๆ มา
จากเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น และส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
อีกทั้งการขยายฐานลูกค้าเดิมและฐานลูกค้าใหม่ และการซื้ อยานพาหนะสาหรับให้บริ การเพิ่มเติมเท่ากับ 37
คัน 63 คันและ 44 คัน
สาหรับ Cash Cycle ของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 0.56 วัน 8.70 วัน และ 13.15 วัน
เพิ่มขึ้นตลอด 3 ปี ที่ ผ่านมา เกิ ดจากบริ ษทั ฯ มีการให้เครดิ ตเทอมลูกหนี้ การค้าหนึ่ งราย 120 วันจากเครดิ ต
เทอมปกติ 30 วันทาให้ Cash Cycle มีระยะเวลายาวขึ้น

ส่ วนที่ 3 - 23

บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
รำยงำน และ งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ น ของบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (บริ ษทั ฯ) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ป
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
บริ ษทั ฯตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ตำมที่ระบุในข้อกำหนด
นั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำ
ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบ
สำหรับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
มูลค่ าคงเหลือของยานพาหนะสาหรั บขนส่ ง
ตำมที่ได้กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 9 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของ
มูลค่ำสุ ทธิ ของยำนพำหนะสำหรับขนส่ งจำนวน 601.4 ล้ำนบำทและมีค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
จำนวน 52.1 ล้ำนบำท ซึ่ งในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำดังกล่ำวผูบ้ ริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำ
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของยำนพำหนะสำหรับขนส่ งเหล่ำนั้น ดังนั้นกำรประมำณมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำน
ดังกล่ำวจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อจำนวนของค่ำเสื่ อมรำคำที่บนั ทึกในระหว่ำงปี
ข้ำพเจ้ำได้ทำควำมเข้ำใจ และประเมินกระบวนกำรที่ฝ่ำยบริ หำรเลือกใช้ในกำรพิจำรณำมูลค่ำคงเหลือของ
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ข้ำพเจ้ำได้ประเมินข้อสมมติ และวิธีกำรที่ผเู ้ ชี่ยวชำญ เช่น ตัวแทนจำหน่ำยยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ งแต่ละประเภทใช้ในกำรคำนวณหำมูลค่ำคงเหลือของยำนพำหนะสำหรับขนส่ งตำมควำมรู ้และ
ประสบกำรณ์ในอดีตของผูเ้ ชี่ยวชำญ รวมถึงกำรเปรี ยบเทียบมูลค่ำคงเหลือดังกล่ำวกับข้อมูลตลำดภำยนอก
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี สาหรั บขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ ได้ ใช้
บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยนโยบำยกำรบัญชีและรำยละเอียดเกี่ยวกับภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีไว้ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินข้อ 4.11 และข้อ 18 ตำมลำดับโดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯบันทึกรำยกำรสิ นทรัพย์ภำษีเงิน
ได้รอกำรตัดบัญชีจำกผลขำดทุนทำงภำษีจำนวนประมำณ 4.5 ล้ำนบำท โดยสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
จะสำมำรถรับรู ้รำยกำรได้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะนำสิ นทรัพย์
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมำใช้ประโยชน์ในอนำคตได้ ซึ่ งในกำรพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอที่จะนำผลขำดทุนทำงภำษีมำใช้ประโยชน์ได้น้ นั ต้องอำศัยดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำรอย่ำงมำกในกำรจัดทำ
แผนธุ รกิจและประมำณกำรกำไรทำงภำษีในอนำคตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตำมแผนธุ รกิจที่ได้อนุมตั ิ ดังนั้นจึงมีควำม
เสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่ำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
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ข้ำพเจ้ำได้ทำควำมเข้ำใจในกำรจัดทำและกำรอนุมตั ิประมำณกำรกำไรทำงภำษีในอนำคตเพื่อรับรู ้รำยกำร
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ประเมินประมำณกำรกำไรทำงภำษีในอนำคตโดยกำรตรวจสอบ
ข้อมูลที่จำเป็ นและสมมติฐำนทำงด้ำนเศรษฐกิจที่สำคัญที่ใช้ในกำรจัดทำประมำณกำรดังกล่ำว โดยกำร
เปรี ยบเทียบกับแหล่งข้อมูลทั้งภำยนอกและภำยในของบริ ษทั ฯ โดยข้ำพเจ้ำได้ให้ควำมสำคัญกับข้อมูลและ
ข้อสมมติที่มีผลกระทบกับอัตรำกำรเติบโตของรำยได้และอัตรำกำไรขั้นต้นโดยตรง นอกจำกนี้ขำ้ พเจ้ำได้
เปรี ยบเทียบประมำณกำรกำไรทำงภำษีในอดีตกับกำไรทำงภำษีที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมินกำรใช้ดุลยพินิจของ
ฝ่ ำยบริ หำรในกำรประมำณกำรกำไรทำงภำษีดงั กล่ำว ตลอดจนทดสอบกำรคำนวณประมำณกำรกำไรทำงภำษี
ในอนำคตตำมข้อมูลและข้อสมมติดงั กล่ำวข้ำงต้น และพิจำรณำผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำน
ที่สำคัญต่อประมำณกำรกำไรทำงภำษีในอนำคต โดยเฉพำะอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ในระยะยำว
การรั บรู้ รายได้ จากการให้ บริ การ
บริ ษทั ฯประกอบธุ รกิจหลักในกำรให้บริ กำรขนส่ งซึ่ งรำยได้จำกกำรให้บริ กำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่มีมูลค่ำที่เป็ น
สำระสำคัญและเป็ นเกณฑ์ช้ ีวดั หลักในแง่ผลกำรดำเนิ นงำนทำงธุ รกิจซึ่ งผูบ้ ริ หำรและผูใ้ ช้งบกำรเงินให้ควำมสนใจ
เนื่ องจำกกำรเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของรำยได้จะส่ งผลกระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯโดยตรง ด้วยเหตุน้ ี
ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับมูลค่ำและงวดเวลำในกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริ กำรตำมนโยบำยกำรบัญชีของ
บริ ษทั ฯ ที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.1
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้ โดยกำรสอบถำม
ผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่บริ ษทั ฯออกแบบไว้ นอกจำกนี้
ข้ำพเจ้ำได้ส่งหนังสื อยืนยันยอดรำยได้ไปยังลูกค้ำรำยหลัก และสุ่ มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยได้จำกกำร
ให้บริ กำรที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี ประกอบกับได้สอบทำนใบลดหนี้ที่บริ ษทั ฯ
ออกให้แก่ลูกค้ำภำยหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี และได้ทำกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้จำกกำร
ให้บริ กำรแบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้นของรำยได้จำกกำรให้บริ กำร โดยเฉพำะรำยกำรบัญชี
ที่ทำผ่ำนใบสำคัญทัว่ ไป
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น)
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้
ควำมเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
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ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อ
ปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ หำกในกำรปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำสรุ ป
ได้วำ่ ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญแล้ว ข้ำพเจ้ำจะต้องรำยงำนข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำ
ไม่พบว่ำมีเรื่ องดังกล่ำวที่ตอ้ งรำยงำน
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำนต่อเนื่ อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินกำรต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่ องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่ อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้
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• ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ไม่วำ่
จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ ยง
เหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสู งกว่ำ
ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่ องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซง
กำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของกำร
ควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู้ ริ หำรจัดทำ
• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนิ นงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร และ
สรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผย
ดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั หลักฐำน
กำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องได้
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำงๆ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบ
กำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่ งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำร
ที่ขำ้ พเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
5

จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุด
ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้
ไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำ
ดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผมู้ ีส่วนได้เสี ย
สำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชี และกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

กรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 26 กุมภำพันธ์ 2562
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บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

8
9
10

2561

(หน่วย: บาท)
2560

38,067,819
57,911,173
776,699
3,395,140
15,165,382
115,316,213

35,484,868
44,002,612
698,284
2,896,555
13,596,625
96,678,944

829,071
601,361,798
8,870,688
1,191,368
612,252,925
727,569,138

8,948,943
552,806,705
9,347,838
1,080,277
572,183,763
668,862,707

บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2561

(หน่วย: บาท)
2560

11
12
13

6,413,432
38,979,478
114,598,363
908,368
160,899,641

35,770,098
95,448,858
668,899
131,887,855

13
18
14

201,117,643
23,527,144
5,001,420
1,968,500
231,614,707
392,514,348

227,265,442
16,839,775
5,139,498
1,420,500
250,665,215
382,553,070

หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 618,750,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 523,463,781 หุน้
(2560: หุน้ สามัญ 494,999,804 หุน้ ) มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

2561

(หน่วย: บาท)
2560

154,687,500

154,687,500

130,865,945
21,048,125
124,267,984

123,749,951
22,493,185
107,189,597

8,500,000
50,372,736
335,054,790
727,569,138
-

6,400,000
26,476,904
286,309,637
668,862,707
-

15

15
15
16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

18

18

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุน้ ปรับลด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2561

(หน่วย: บาท)
2560

421,882,329
1,977,503
423,859,832

347,503,472
1,137,676
348,641,148

314,022,556
46,631,486
360,654,042
63,205,790
(15,796,087)
47,409,703
(6,503,895)
40,905,808

266,253,364
39,637,150
305,890,514
42,750,634
(13,663,469)
29,087,165
(2,838,771)
26,248,394

917,370
(183,474)
733,896

-

41,639,704

26,248,394

0.079
0.072

0.053
0.050
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บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
กาไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น (หมายเหตุ 15)
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16)
หุ ้นปันผล (หมายเหตุ 21)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21)
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ว
110,000,000
13,749,951
123,749,951

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 15)
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น (หมายเหตุ 15)
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21)
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

123,749,951
7,115,994
130,865,945

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
22,493,185
22,493,185

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ
107,189,597
107,189,597

จัดสรรแล้ว สารองตามกฎหมาย
5,000,000
1,400,000
6,400,000

ยังไม่ได้จดั สรร
21,309,711
(1,400,000)
(13,749,951)
(5,931,250)
26,248,394
26,248,394
26,476,904

22,493,185
(22,493,185)
21,048,125
21,048,125

107,189,597
17,078,387
124,267,984

6,400,000
2,100,000
8,500,000

26,476,904
(2,100,000)
(15,643,872)
40,905,808
733,896
41,639,704
50,372,736

รวม
243,499,308
22,493,185
(5,931,250)
26,248,394
26,248,394
286,309,637
286,309,637
1,701,196
21,048,125
(15,643,872)
40,905,808
733,896
41,639,704
335,054,790
-

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายยานพาหนะ
สาหรับขนส่งและอุปกรณ์
ตัดจาหน่ายกาไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะสาหรับขนส่ง
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้ สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2561

(หน่วย: บาท)
2560

47,409,703

29,087,165

54,081,474

46,822,260

-774,245
1,333,324
(117,610)
15,796,087

116,227
(117,368)
1,208,318
(93,656)
13,663,469

117,728,733

90,686,415

(13,908,561)
(78,415)
(890,388)
(330,541)

(8,175,448)
(185,765)
(3,132,959)
(592,130)

3,339,497
239,469
548,000
106,647,794
2,895,027
(554,032)
117,610
(15,796,087)
(4,071,981)
89,238,331

5,368,292
-90,660
195,500
84,073,245
2,627,712
(157,699)
93,656
(13,663,469)
(3,395,140)
69,578,305

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
จ่ายชาระเจ้าหนี้ ค่าสินทรัพย์
ซื้ อยานพาหนะสาหรับขนส่งและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายยานพาหนะสาหรับขนส่ง
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
จ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (เพิ่มขึน้ ) ลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ยานพาหนะสาหรับขนส่งเพิ่มขึ้นจากการทาสัญญาเช่าการเงิน
รายการซื้ อสิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
2560

8,119,872
(834,997)
(7,179,833)
2,860,000
2,965,042

(6,050,009)
(303,605)
(15,615,474)
650,000
(21,319,088)

6,413,432
1,701,196
21,048,125
(103,139,795)
(15,643,380)
(89,620,422)
2,582,951
35,484,868
38,067,819
-

22,493,185
(74,334,404)
(5,927,719)
(57,768,938)
(9,509,721)
44,994,589
35,484,868
-

96,141,501
704,388

179,090,913
834,997

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศไทย
ธุ รกิ จหลักของบริ ษ ทั ฯคือ กำรให้บ ริ ก ำรขนส่ ง ที่ อยู่ตำมที่ จดทะเบียนของบริ ษ ทั ฯอยู่ที่ 700/199 หมู่ที่ 1
ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงิ น นี้ จัด ท ำขึ้ น ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ ก ำหนดในพระรำชบัญ ญัติวิช ำชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ น ตำมข้อ ก ำหนดในประกำศกรมพัฒ นำธุ รกิ จกำรค้ำลงวัน ที่
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ น ฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น ฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทำงบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับ
งบกำรเงิ น ที่ มี รอบระยะเวลำบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลั งวัน ที่ 1 มกรำคม 2561 มำถื อปฏิ บ ัติ มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งและอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ ยวกับ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำ
ถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2562
สภำวิชำชี พบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชี จำนวนหลำย
ฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ ยวกับวิธี
ปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
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ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่ำวส่ วนใหญ่จะไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถื อปฏิบตั ิ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้ จำกสั ญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รำยได้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ กำรโฆษณำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหำริ มทรัพย์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2560)
กิ จกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ ทำกับลู กค้ำทุ กสัญญำ ยกเว้น
สัญญำที่อยูใ่ นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอน
ส ำหรั บ กำรรั บ รู ้ รำยได้ที่ เกิ ดขึ้ นจำกสั ญ ญำที่ ท ำกับ ลู ก ค้ำ โดยกิ จกำรจะรั บ รู ้ รำยได้ในจำนวนเงิ น ที่
สะท้อนถึ งสิ่ งตอบแทนที่ กิจกำรคำดว่ำจะมี สิทธิ ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ ได้ส่ง
มอบให้ แก่ ลู ก ค้ำ และก ำหนดให้ กิ จกำรต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และพิ จำรณำข้อ เท็จ จริ งและเหตุ ก ำรณ์ ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
ฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษ ัท ฯเชื่ อ ว่ำ มำตรฐำนฉบับ ดัง กล่ ำ ว จะไม่ มี ผ ลกระทบอย่ำ งเป็ นสำระส ำคัญ ต่ อ
งบกำรเงินของบริ ษทั ฯ
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ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีทเี่ ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั สภำวิชำชี พบัญชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นกลุ่ มดังกล่ ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ ยวกับกำรจัดประเภทและ
กำรวัดมูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ
ตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุ รกิจของกิจกำร (Business Model)
หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำน
เครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ น และหลักกำรเกี่ ยวกับกำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึ งกำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิ ดเผยข้อมู ล เครื่ องมื อทำงกำรเงิ น และเมื่ อ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่ ม นี้ มี ผ ล
บังคับใช้ จะทำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีบำง
ฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯอยู่ระหว่ำงกำรประเมิ นผลกระทบที่อำจมี ต่องบกำรเงิ นในปี ที่เริ่ มนำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้ รำยได้
รายได้ ค่าบริ การ
รำยได้ค่ำบริ กำรรับรู ้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน
4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ น สดและรำยกำรเที ย บเท่ ำเงิ น สด หมำยถึ ง เงิ น สดและเงิ น ฝำกธนำคำร และเงิ น ลงทุ น ระยะสั้ นที่ มี
สภำพคล่องสู ง ซึ่ งถึ งกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิ น 3 เดื อนนับจำกวันที่ ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัด
ในกำรเบิกใช้
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4.3 ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึ กค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรั บ
ผลขำดทุ น โดยประมำณที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ นจำกกำรเก็ บ เงิ น จำกลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ว ไปพิ จ ำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
4.4 สิ นค้ ำคงเหลือ
อะไหล่แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ และจะถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของต้นทุนกำรบริ กำรเมื่อมีกำรเบิกใช้
4.5 ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำ
สะสม และค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ คำนวณจำกรำคำทุนของ
สิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

10
5 และ 10
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับยำนพำหนะสำหรับขนส่ งระหว่ำงประกอบและส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำ
ระหว่ำงก่อสร้ำง
บริ ษทั ฯตัดรำยกำรยำนพำหนะสำหรับขนส่ งและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำ
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ จะรับรู้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั
ออกจำกบัญชี
4.6 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุ คคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษ ัทฯ หมำยถึ ง บุ คคลหรื อกิ จกำรที่ มี อ ำนำจควบคุ มบริ ษ ัท ฯหรื อ
ถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุ คคลหรื อกิ จกำรที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำร
หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
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4.7 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สั ญ ญำเช่ ำยำนพำหนะส ำหรั บ ขนส่ ง และอุ ป กรณ์ ที่ ควำมเสี่ ย งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของ
ส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วย
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ ำแล้วแต่
มู ล ค่ ำ ใดจะต่ ำ กว่ำ ภำระผูก พัน ตำมสั ญ ญำเช่ ำหั ก ค่ ำใช้จ่ำ ยทำงกำรเงิ น จะบัน ทึ ก เป็ นหนี้ สิ น ระยะยำว
ส่ วนดอกเบี้ ยจ่ำยจะบันทึ กในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุ นตลอดอำยุของสั ญญำเช่ ำ สิ นทรัพ ย์ที่ ได้มำตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ
สั ญ ญำเช่ ำยำนพำหนะส ำหรั บ ขนส่ ง และอุ ป กรณ์ ที่ ควำมเสี่ ย งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของ
ส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ ำถือเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน
รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
4.8 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ งและ
อุปกรณ์ ของบริ ษทั ฯหำกมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯรับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อ
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รับ คื นหมำยถึ งมู ล ค่ ำยุติธ รรมหักต้น ทุ น ในกำรขำยของสิ นทรั พ ย์ห รื อ มู ล ค่ ำจำกกำรใช้สิ นทรั พ ย์
แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.9 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสมทบและ
เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชี พได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
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บริ ษ ัท ฯค ำนวณหนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำนของพนัก งำน โดยใช้วิ ธี คิ ด ลด
แต่ ล ะหน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ท ำกำรประเมิ น
ภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.10 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษ ัท ฯจะบัน ทึ ก ประมำณกำรหนี้ สิ น ไว้ใ นบัญ ชี เมื่ อ ภำระผูก พัน ซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุ ก ำรณ์ ใ นอดี ต
ได้เกิ ด ขึ้ น แล้ว และมี ค วำมเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ำ งแน่ น อนว่ ำ บริ ษ ัท ฯจะเสี ย ทรั พ ยำกรเชิ ง เศรษฐกิ จ ไป
เพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.11 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยคำนวณ
จำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำ
ภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษ ทั ฯรับ รู ้ หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ตอ้ งเสี ยภำษี ทุกรำยกำร แต่รับ รู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชี ดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำบริ ษทั ฯจะไม่มีกำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหำกภำษีที่เกิ ดขึ้นเกี่ ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

6

4.12 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง รำคำที่ คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพ ย์หรื อเป็ นรำคำที่ จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สิ นให้ ผู ้ อื่ น โดยรำยกำรดั ง กล่ ำ วเป็ นรำยกำรที่ เกิ ด ขึ้ นในสภำพปกติ ร ะหว่ ำ งผู ้ซ้ื อและผู้ข ำย
(ผูร้ ่ วมในตลำด) ณ วันที่ วดั มูล ค่ำ บริ ษ ทั ฯใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มี ส ภำพคล่ องในกำรวัดมู ลค่ ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำ
ด้วยมู ล ค่ ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ ไม่ มี ตลำดที่ มี ส ภำพคล่ องส ำหรั บ สิ น ทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ นที่ มีล ัก ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรม
โดยใช้เทคนิ คกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้
ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิ น
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข ้อมู ลอื่ น ที่ ส ำมำรถสั งเกตได้ข องสิ น ทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ ว่ำจะเป็ นข้อมู ลทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจำ
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดท ำงบกำรเงิ น ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้องใช้ดุ ล ยพิ นิ จและ
กำรประมำณกำรในเรื่ อ งที่ มี ค วำมไม่ แ น่ น อนเสมอ กำรใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และกำรประมำณกำรดัง กล่ ำ วนี้
ส่ งผลกระทบต่อจำนวนเงิ นที่ แสดงในงบกำรเงิ นและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงิ น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้
กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
สั ญญำเช่ ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ ำทำงกำรเงิ น ฝ่ ำยบริ หำร
ได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่ อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับ
โอนควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
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ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำร
จำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของยำนพำหนะสำหรับ
ขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้อ งสอบทำนกำรด้อ ยค่ ำของยำนพำหนะส ำหรั บ ขนส่ ง ส่ วนปรั บ ปรุ ง
อำคำรเช่ ำ และอุ ป กรณ์ ใ นแต่ ล ะช่ วงเวลำและบัน ทึ ก ขำดทุ น จำกกำรด้อยค่ ำหำกคำดว่ำ มู ล ค่ ำที่ ค ำดว่ำ
จะได้รับคืนต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้อง
กับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคต ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษ ทั ฯจะรั บรู ้ สินทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับ ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ใช้หักภำษี และขำดทุ น
ทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำบริ ษทั ฯ
ควรรับรู้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษี
ที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯมีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไป
ตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ ตำมที่ ตกลงกัน ระหว่ำงบริ ษ ัท ฯและบุ คคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน
เหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
2561
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ต้นทุนบริ กำรรถร่ วม
ค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำย
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำย
ค่ำที่ปรึ กษำ
ค่ำนำยหน้ำ

4.9
6.4
1.7
0.6
-

2560
4.4
5.2
1.2
0.6
0.5

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
อัตรำที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำตำมสัญญำ
อัตรำที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำที่ตกลงร่ วมกัน
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ยอดคงค้ำงระหว่ ำงบริ ษ ัท ฯและบุ ค คลหรื อ กิ จกำรที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2561 และ 2560
มีรำยละเอียดดังนี้
2561

(หน่วย: พันบำท)
2560

ค่ ำเบีย้ ประกันภัยจ่ ำยล่ วงหน้ ำ - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จำกัด (มหำชน) (มีกรรมกำรร่ วมกัน)
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ - บุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 12)
บริ ษทั เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทัวร์ จำกัด (มีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน)
นำยวินยั พุ่มพิศ (ผูจ้ ดั กำรของบริ ษทั ฯ)
นำยอำพล เตชำกูล (น้องชำยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร)
เจ้ ำหนีอ้ นื่ - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 12)
ค่ำเบี้ยประกันภัยค้ำงจ่ำย - บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จำกัด (มหำชน)
(มีกรรมกำรร่ วมกัน)
ค่ำที่ปรึ กษำค้ำงจ่ำย - นำยวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ (กรรมกำรของบริ ษทั ฯ)
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรค้ำงจ่ำย - บริ ษทั กรมดิษฐ์พำร์ค จำกัด
(มีกรรมกำรร่ วมกัน)
ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย - ผูจ้ ดั กำรของบริ ษทั ฯ

4,250

3,863

903
213
160
1,276

865
148
129
1,142

1,808
-

3,397
50

232
2,040

149
230
3,826

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษ ทั ฯมี ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ พนักงำนที่ ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

2561
14,180
385
14,565

(หน่วย: พันบำท)
2560
12,523
342
12,865
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7.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 แยกตำมอำยุหนี้ที่คงค้ำง
นับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ ได้ดงั นี้
2561
ลูกหนี้กำรค้ำ
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรค้ำงรับ
เงินทดรองจ่ำย
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

8.

(หน่วย: พันบำท)
2560

51,308

41,989

3,072
1,377
55,757
1,946
58
150
57,911

169
20
42,178
1,727
86
12
44,003

เงินฝำกธนำคำรทีม่ ีภำระคำ้ ประกัน
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ของเงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจำซึ่ งบริ ษทั ฯ
ได้นำไปค้ ำประกันหนังสื อค้ ำประกันธนำคำร
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9.

ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
(หน่วย: พันบำท)
ยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ ง
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ซื้ อเพิม่
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ ง
ระหว่ำงประกอบ

รวม

550,130
193,751
(5,687)
738,194
100,243
(5,510)
2,759
835,686

400
400
2,532
(200)
(2,532)
200

550,530
193,751
(5,687)
738,594
102,775
(5,710)
227
835,886

145,722
44,990
(4,925)
185,787
52,118
(3,625)
244
234,524

-

145,722
44,990
(4,925)
185,787
52,118
(3,625)
244
234,524

552,407

400

552,807

601,162

200

601,362

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2560 (รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ กำร)

44,990

2561 (รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ กำร)

52,118

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษ ทั ฯมี ยอดคงเหลื อของยำนพำหนะส ำหรับ ขนส่ งซึ่ งได้ม ำตำมสั ญ ญำเช่ ำ
ทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชีเป็ นจำนวนประมำณ 460 ล้ำนบำท (2560: 439 ล้ำนบำท)
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10. ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์
(หน่ วย: พันบำท)
ส่ วนปรับปรุ ง
อำคำรเช่ำ
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่ วนที่ตดั จำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่ วนที่ตดั จำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่ วนที่โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สำนักงำน

ส่ วนปรับปรุ ง
อำคำรเช่ำ
ระหว่ำงก่อสร้ำง ยำนพำหนะ

เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

รวม

7,273
1,096
8,369
177
243
8,789

4,158
645
(9)
4,794
601
(16)
(43)
5,336

1,574
49
1,623
139
(93)
1,669

334
(334)
-

1,635
1,635
1,635

14,640
1,790
(9)
16,421
1,251
(16)
(227)
17,429

1,420
744

2,692
613

1,174
139

-

133
163

5,419
1,659

2,164
802

(5)
3,300
639

1,313
139

-

296
164

(5)
7,073
1,744

-

(15)

-

-

-

(15)

30
2,996

(47)
3,877

(227)
1,225

-

460

(244)
8,558

6,205

1,494

310

-

1,339

9,348

5,793

1,459

444

-

1,175

8,871

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2560 (จำนวน 1.3 ล้ำนบำท รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร ส่ วนที่เหลือรวมอยู่ในต้นทุนบริ กำร)

1,659

2561 (จำนวน 1.4 ล้ำนบำท รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร ส่ วนที่เหลือรวมอยู่ในต้นทุนบริ กำร)

1,744
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11. เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษ ทั ฯมี วงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ธนำคำรที่ ยงั ไม่ได้เบิ กใช้จำนวน 17.6 ล้ำนบำท
(2560: ไม่มี)
12. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
เจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้ค่ำสิ นทรัพย์
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
เงินทดรองรับ
รวม

2561
26,922
1,276
1,079
704
6,602
2,040
356
38,979

(หน่วย: พันบำท)
2560
24,833
1,142
562
835
4,235
3,826
337
35,770

2561
337,598
(21,882)
315,716
(114,598)

(หน่วย: พันบำท)
2560
351,035
(28,321)
322,714
(95,449)

13. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก : ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก : ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุ ทธิ จำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี

201,118

227,265

บริ ษ ัท ฯได้ท ำสั ญ ญำเช่ ำกำรเงิ น กับ บริ ษ ัท ลี ส ซิ่ งหลำยแห่ งเพื่ อ เช่ ำยำนพำหนะส ำหรั บ ขนส่ งเพื่ อใช้ใ น
กำรดำเนินงำนของกิจกำรโดยมีกำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 4 - 5 ปี
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บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ น
ตำมสัญญำเช่ำ

ไม่เกิน 1 ปี
125,866
(11,268)

1 - 5 ปี
211,732
(10,614)

รวม
337,598
(21,882)

114,598

201,118

315,716

(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ น
ตำมสัญญำเช่ำ

ไม่เกิน 1 ปี
109,270
(13,821)

1 - 5 ปี
241,765
(14,500)

รวม
351,035
(28,321)

95,449

227,265

322,714

14. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน แสดงได้
ดังนี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน:
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
ขำดทุน(กำไร)จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนทำงกำรเงิน
ส่ วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

2561
5,139

(หน่วย: พันบำท)
2560
4,089

1,160
173

1,069
139

123
259
(1,299)
(554)
5,001

(158)
5,139
14

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยูใ่ นส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนแสดงได้ดงั นี้

ต้นทุนบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน

2561
893
440
1,333

(หน่วย: พันบำท)
2560
844
364
1,208

บริ ษทั ฯคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ เป็ นจำนวนประมำณ
0.30 ล้ำนบำท (2560: 0.12 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษทั ฯประมำณ 12 ปี (2560: 15 ปี )
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (ขึ้นอยูก่ บั ชนิดกำรจ้ำงงำน)

2561
(ร้อยละต่อปี )
2.7
4-6

2560
(ร้อยละต่อปี )
3.2
4-6

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
เพิ่มขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
(0.3)
0.3
0.3
(0.3)

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
เพิ่มขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
(0.3)
0.3
0.3
(0.3)

เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 สภำนิ ติบญั ญัติแห่ งชำติได้มีมติผำ่ นร่ ำงพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนฉบับ
ใหม่ ซึ่ งกฎหมำยดังกล่ำวอยู่ในระหว่ำงรอประกำศในรำชกิ จจำนุ เบกษำพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน
ฉบับใหม่น้ ี กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี นำยจ้ำงเลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่ งทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปี
ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่ำชดเชยไม่นอ้ ยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วัน กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็ นกำร
แก้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯมีหนี้ สินสำรอง
ผลประโยชน์ ร ะยะยำวของพนั ก งำนเพิ่ ม ขึ้ น 1.31 ล้ ำ นบำท บริ ษ ัท ฯจะบัน ทึ ก ผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ กำรในอดีตเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนในงวด
ที่กฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้
15

15. ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
จำนวนใช้สิทธิ ระหว่ำงงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย)
97,286,933
(26,763,906)
70,523,027

ในเดือนธันวำคม 2560 ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญรวมเป็ นจำนวน 26.46 ล้ำนหน่ วย
โดยบริ ษทั ฯได้จดั สรรหุ ้นเพิ่มทุนจำนวน 26.46 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 0.25 บำท ในรำคำกำรใช้สิทธิ หุ้นละ
0.85 บำท รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 22.49 ล้ำนบำท ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนที่ชำระแล้วดังกล่ำวกับ
กระทรวงพำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2561
ในเดื อนมิ ถุ น ำยน 2561 ผูถ้ ื อใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ได้ใช้สิ ท ธิ ซ้ื อหุ ้ น สำมัญ รวมเป็ นจำนวน 2 ล้ำนหน่ วย
โดยบริ ษทั ฯได้จดั สรรหุ ้นเพิ่มทุนจำนวน 2 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 0.25 บำท ในรำคำกำรใช้สิทธิ หุ้นละ 0.85
บำท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1.7 ล้ำนบำท ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนที่ชำระแล้วดังกล่ำวกับกระทรวง
พำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม 2561
ในเดือนธันวำคม 2561 ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญรวมเป็ นจำนวน 24.76 ล้ำนหน่ วย
โดยบริ ษทั ฯได้จดั สรรหุ ้นเพิ่มทุนจำนวน 24.76 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 0.25 บำท ในรำคำกำรใช้สิทธิ หุ้นละ
0.85 บำท บริ ษ ัท ฯบัน ทึ ก เงิ น รั บ จำกกำรใช้สิ ท ธิ ดังกล่ ำวจำนวน 21.05 ล้ำนบำท เป็ น “เงิ น รั บ ล่ วงหน้ ำ
ค่ำหุ ้น” ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนที่ชำระแล้ว
ดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2562
16. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นส ำรองไม่ น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี หักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้
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17. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยรถร่ วม
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำเบี้ยประกันภัยและค่ำพรบ.
ค่ำน้ ำมัน
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับรถยนต์

2561
99,600
59,523
54,081
13,672
92,200
19,909

(หน่วย: พันบำท)
2560
78,136
60,692
46,829
10,789
69,956
20,854

18. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
2561
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

6,504
6,504

(หน่วย: พันบำท)
2560

2,839
2,839

จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
2561
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกำไรจำกประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย

183

(หน่วย: พันบำท)
2560
-
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิ หกั ได้เพิม่
รวม
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

2561
47,410

(หน่วย: พันบำท)
2560
29,087

ร้อยละ 20
9,482
-

ร้อยละ 20
5,817
39

49
(3,027)
(2,978)
6,504

44
(3,061)
(3,017)
2,839

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้
2561
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ผลขำดทุนทำงภำษี
รวม
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม - ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบำท)
2560

1,000
4,471
5,471

1,028
7,268
8,296

19,844
9,154
28,998
23,527

14,583
10,553
25,136
16,840
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19. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
กำไรต่อหุ ้นปรั บลดคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่ (ไม่รวมกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของ
จำนวนถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญ ที่ ออกอยู่ในระหว่ำงปี กับ จำนวนถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ ำหนัก ของหุ ้น
สำมัญที่บริ ษทั ฯอำจต้องออกเพื่อแปลงหุ น้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสำมัญ โดยสมมติวำ่ ได้มี
กำรแปลงเป็ นหุน้ สำมัญ ณ วันต้นงวด
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนและกำไรต่อหุ น้ ปรับลด แสดงกำรคำนวณได้ดงั นี้
กำไรสำหรับปี สิ้นสุด
จำนวนหุน้ สำมัญ
วันที่ 31 ธันวำคม
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
2561
2560
2561
2560
(พันบำท) (พันบำท) (พันหุน้ ) (พันหุน้ )
กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กำไรสำหรับปี
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ ำปรับลด
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญ
ที่ออกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (ATP30-W1)
กำไรต่ อหุ้นปรับลด
กำไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯสมมติวำ่
มีกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญจำกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

40,905

26,248

516,746

495,217

-

-

50,968

32,968

40,905

26,248

567,714

528,185

กำไรต่อหุน้
2561
2560
(บำท)
(บำท)
0.079

0.053

0.072

0.050

20. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนิ นงำนของส่ วนงำน ทั้งนี้ ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั ฯคือ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรของบริ ษทั ฯ
บริ ษ ัท ฯด ำเนิ น ธุ รกิ จหลัก ในส่ วนงำนด ำเนิ น งำนที่ รำยงำนเพี ย งส่ วนงำนเดี ย ว คื อ ให้ บ ริ ก ำรรถรั บ ส่ ง
พนั ก งำน และบริ ษั ท ฯด ำเนิ นธุ รกิ จ ในเขตภู มิ ศ ำสตร์ เดี ย ว คื อ ประเทศไทย บริ ษั ท ฯประเมิ น
ผลกำรปฏิ บตั ิ งำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรดำเนิ นงำนซึ่ งวัดมูลค่ำโดยใช้
เกณฑ์เดี ยวกับที่ ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรดำเนิ นงำนและสิ นทรัพย์รวมในงบกำรเงิ น ดังนั้น
รำยได้ ก ำไรจำกกำรด ำเนิ น งำน และสิ น ทรั พ ย์ที่ แ สดงอยู่ ใ นงบกำรเงิ น จึ ง ถื อ เป็ นกำรรำยงำนตำม
ส่ วนงำนดำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์ แล้ว
ในปี 2561 และ 2560 บริ ษ ัท ฯ ไม่ มี ร ำยได้จ ำกลู ก ค้ำ รำยใดที่ มี มู ล ค่ ำ เท่ ำ กับ หรื อ มำกกว่ ำ ร้ อ ยละ 10
ของรำยได้ของกิจกำร
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21. เงินปันผล
อนุมตั ิโดย
เงินปั นผลประจำปี 2559

เงินปั นผลจ่ำยต่อหุน้
(บำท)

5.9
13.8
19.7

0.014
0.031
0.045

15.6
15.6

0.030
0.030

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2560

- เงินสด
- หุน้ ปั นผล
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2560
เงินปั นผลประจำปี 2560

เงินปั นผลจ่ำย
(ล้ำนบำท)

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2561

รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561

22. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
22.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำที่ดิน พื้นที่ในอำคำรและอุปกรณ์ อำยุของสัญญำมี
ระยะเวลำโดยเฉลี่ย 1- 5 ปี
บริ ษทั ฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนิ นงำนดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

3.7
1.5

2.4
2.9

22.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำให้ บริกำรระยะยำว
บริ ษ ัท ฯได้ท ำสัญ ญำรั บ บริ ก ำรกับ บริ ษ ัท แห่ งหนึ่ ง (“คู่ สั ญ ญำ”) ภำยใต้สั ญ ญำดัง กล่ ำ วบริ ษ ัท คู่ สั ญ ญำ
จะให้บริ กำรให้คำปรึ กษำทำงกำรเงิน ซึ่ งบริ ษทั ฯมีภำระจะต้องจ่ำยค่ำบริ กำรเป็ นจำนวนเงิน 0.4 ล้ำนบำท
ซึ่ งจะครบกำหนดชำระวันที่ 23 พฤษภำคม 2562
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22.3 หนังสื อคำ้ ประกันธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯมี หนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ฯเหลื ออยู่เป็ น
จำนวนเงิน 6.7 ล้ำนบำท (2560: 9.6 ล้ำนบำท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติ
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
23. เครื่องมือทำงกำรเงิน
23.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมื อทำงกำรเงิ น ที่ ส ำคัญ ของบริ ษ ัท ฯตำมที่ นิ ยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉ บับ ที่ 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมู ลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน ” ประกอบด้วย เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ ำ
เงิ น สด ลู ก หนี้ กำรค้ำ และลู ก หนี้ อื่ น เงิ น ฝำกธนำคำรที่ มี ภ ำระค้ ำ ประกัน เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี ธ นำคำร
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น และหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษ ัท ฯมี ค วำมเสี่ ย งด้ำ นกำรให้ สิ น เชื่ อที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ลู ก หนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ ห ำรควบคุ ม ควำมเสี่ ย งนี้
โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุ มสิ นเชื่ อที่เหมำะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงไม่คำดว่ำจะ
ได้รับ ควำมเสี ย หำยที่ เป็ นสำระส ำคัญ จำกกำรให้ สิ น เชื่ อ นอกจำกนี้ กำรให้ สิ น เชื่ อ ของบริ ษ ัท ฯไม่ มี
กำรกระจุกตัวเนื่ องจำกบริ ษทั ฯมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จำนวนมำกรำย จำนวนเงิ นสู งสุ ดที่
บริ ษทั ฯอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อคือมูลค่ำตำมบัญชี ของลูกหนี้ กำรค้ำที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินเบิกเกินบัญชี ธนำคำร
และหนี้ สิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิ น สิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ นทำงกำรเงิ น ส่ วนใหญ่ ไม่ มี ด อกเบี้ ยหรื อมี อ ัตรำ
ดอกเบี้ยคงที่ ซึ่ งใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยตลำดในปัจจุบนั
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สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ สำมำรถแยกตำมวันที่ ครบกำหนด หรื อวันที่ มีกำรกำหนดอัตรำ
ดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

-

-

32.4
-

5.7
57.9

38.1
57.9

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน

-

-

0.8

-

0.8

0.37
1.25

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร

-

-

6.4

-

6.4

MOR

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

-

-

-

39

39

-

114.6

201.1

-

-

315.7

หนีส้ ินทำงกำรเงิน

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

3.60 - 7.87

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

-

-

28.0
-

7.5
44.0

35.5
44.0

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน

-

-

8.9

-

8.9

0.37
0.38 - 0.80

-

-

-

35.8

35.8

-

95.4

227.3

-

-

322.7

3.70 - 8.90

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
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23.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั รำดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตรำดอกเบี้ ยในตลำด บริ ษทั ฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิ นใกล้เคี ยงกับมูลค่ำ
ตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
24. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุ ประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุ นที่ สำคัญของบริ ษทั ฯ คือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ำงทุ นที่ เหมำะสม
เพื่ อสนับ สนุ นกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯและเสริ มสร้ ำงมูลค่ ำกำรถื อหุ ้นให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯมีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 1.17:1 (2560: 1.34:1)
25. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่ อวันที่ 26 กุ ม ภำพันธ์ 2562 ที่ ป ระชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษ ทั ฯ ได้มี มติ ให้นำเสนอเรื่ องที่ ส ำคัญ ต่ อ
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ดังต่อไปนี้
1) จัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี 2561 จำนวนเงินประมำณ 2.1 ล้ำนบำท เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยของบริ ษทั ฯ
2) จ่ ำยเงิ น ปั น ผลจำกผลกำรด ำเนิ นงำนส ำหรั บ ปี 2561 ในอัตรำหุ ้ นละ 0.04 บำท รวมเป็ นเงิ นประมำณ
21.93 ล้ำนบำท
26. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
รายละเอียดทีเ่ กีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
วุฒิการศึกษา
ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ช่ วงเวลา
ระหว่ างผู้บริหาร ในบริษัท
(%)
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ / ชื่อ - นามสกุลเดิม : ไม่ มี / อายุ 57 ปี
ปริ ญญาโท สาขาการค้าระหว่าง
คู่สมรสนางสม
13.87
2561 - ปั จจุบนั
ประเทศและสาขาการตลาด
หะทัย พานิช
มหาวิทยาลัยซาน ฟรานซิสโก
ชีวะ
รัฐแคลิฟอเนียร์
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี สาขาการธนาคาร
2548 - ปั จจุบนั
มหาวิทยาลัยซาน ฟรานซิสโก รัฐ
แคลิฟอเนียร์
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ ม
2558 - ปั จจุบนั
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
Director Accreditation Program
(DAP)
รุ่ น 9/2547
2557 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

- กรรมการสรรหา
และกาหนด
ค่าตอบแทน

บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร

- ประธานกรรมการ
บริ ษทั
- ประธาน
กรรมการบริ หาร
- กรรรมการ

บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร

บจ. ค้าไพบูลย์

เข้าเป็ นหุน้ ส่วนจากัดความรับผิดชอบในห้าง
หุน้ ส่วนจากัดเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบจ. และบมจ.

- กรรมการ
- กรรมการ

บจ. ทุน ไพบูลย์
บจ. ชีวาทัย อินเตอ
เชนจ์

ประกอบกิจการโฮลดิ้ง
การให้เช่า การขาย การซื้อและดาเนินงานด้าน
อสังหาริ มทรัพย์

เอกสารแนบ 1 - 1

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ระหว่ างผู้บริหาร ในบริษัท
(%)

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท

2554 - ปั จจุบนั

- ประธานกรรมการ

บจ. โกลบอล เอ็นไว
รอน เมนทอล
เทคโนโลยี
บมจ. ชีวาทัย

2551 - ปั จจุบนั

- ประธานกรรมการ

2551 - ปั จจุบนั

บจ. บางกอก คริ สตัล

2551 - ปั จจุบนั

- รองประธาน
กรรมการบริ หาร
- กรรมการ

2551 - ปั จจุบนั

- กรรมการ

บจ. ดีที แอนด์จี

2550 - ปั จจุบนั

- กรรมการ

2550 - ปั จจุบนั

- กรรมการ

บจ. พารากอน คาร์
เรนทัล
บมจ. ทีทีแอล

บจ. ชีวาทัย ฮัพ ซูน

ประเภทธุรกิจ

ให้บริ การบาบัดน้ าเสี ย

1 ประกอบกิจการก่อสร้างโรงาน คลังสิ นค้า
ซื้อ/ขาย/เช่า และจัดการทรัพย์อื่นเกี่ยวกับ
โรงงาน
2 ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทาการจัดสรร
ที่ดินและบ้าน
3 ประกอบกิจการ พัฒนา ซี้อ/ขาย
อสังหาริ มทรัพย์ที่อยูอ่ าศัย
อิฐแก้ว / ผูผ้ ลิต / ค้าส่ง
การให้เช่า ขาย ซื้อ และดาเนินงานด้าน
อสังหาริ มทรัพย์
เข้าเป็ นหุน้ ส่วน จากัดความรับผิดชอบในห้าง
หุน้ ส่วนจากัดหรื อเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั
การให้เช่ายานยนต์ชนิดนัง่ ส่วนบุคคล รถ
กระบะ รถตูแ้ ละรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
ปั่ นเส้นดายและทอผ้า ซึ่งใช้วตั ถุดิบจากเส้นใย

เอกสารแนบ 1 - 2

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ระหว่ างผู้บริหาร ในบริษัท
(%)

2. นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ / ชื่อ - สกุลเดิม : ไม่ มี / อายุ 57 ปี
ปริ ญญาเอก คณะรัฐประศาสน
พี่ชายของนาง
ศาสตร์วทิ ยาลัยนวัตกรรมการ
สมหะทัย พานิช

7.80

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท

2549 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั

- กรรมการ
- ประธานกรรมการ

2548 - ปั จจุบนั

- กรรมการ

2547 - ปั จจุบนั

- กรรมการ

2545 - ปั จจุบนั

- กรรมการ

2540 - ปั จจุบนั
2537 - ปั จจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการ

2536 - ปั จจุบนั
2529 - ปั จจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการ

2548 - ปั จจุบนั

- รองประธาน
กรรมการบริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

อุตสาหกรรม
บจ. ไพลักษณ์
บมจ. ไทยศรี
ประกันภัย
บจ. กรมดิษฐ์ พาร์ค

สังเคราะห์ - ผูผ้ ลิต
ประกอบกิจการการโฮลดิ้ง
การประกันวินาศภัย

บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร

ให้เช่าอาคาร พร้อมทั้งให้บริ การและ
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องและให้เช่าที่ดิน
บจ. อมตะ ปิ โตรเลียม ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ( เช่าสถานที่
ศูนย์การค้าพร้อมบริ การสาธารณูปโภคที่
เกี่ยวข้อง)
บริ ษทั ช้างไอแลนด์รี รี สอร์ทและสปา
สอร์ท
บจ. ชาติชีวะ
ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา
บมจ. คาเธ่ยล์ ีส แพลน ลิซซิ่ง (ให้เช่า ทรัพย์สิน) เช่าซื้อ (รถยนต์
เครื่ องจักรและทรัพย์สินอื่น)
บจ. สี มาธานี
ห้องพัก อาหาร เครื่ องดื่ม และอื่นๆ
บจ. ไพบูลย์ ธุรกิจ
ให้เช่าอาคารสถานที่และเฟอร์นิเจอร์

เอกสารแนบ 1 - 3

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
วุฒิการศึกษา

จัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์
ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิต บริ หารธุรกิจ
ศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาตรี คณะอุตสาหกรรม
ศาสตร์ สาขาเครื่ องกลขนถ่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD) Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ น 110/2557
2557 : วิทยาการประกันภัย
ระดับสูง สานักงาน
คณะกรรมการกากับและดูแล
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย

ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ระหว่ างผู้บริหาร ในบริษัท
(%)
ชีวะ ซึ่งเป็ นคู่
สมรส นายชาติ
ชาย พานิชชีวะ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท

ช่ วงเวลา

ประเภทธุรกิจ

- ที่ปรึ กษา
- กรรมการบริ หาร
2562 - ปั จจุบนั

- ผูอ้ านวยการอาวุโส
และรักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่
วิศวกรรม

บมจ. อมตะ คอร์ปอเร พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่
ชัน
เกี่ยวเนื่อง

2559 - ปั จจุบนั

- กรรมการ

บจ. อมตะ เน็ทเวอร์ค

ธุรกิจให้บริ การโครงข่ายเส้นใยแก้วนาแสง
เพื่อยกระดับระบบการสื่ อสารโทรคมนาคม
ในนิคมอุตสาหกรรม

2547 - ปั จจุบนั

- กรรมการ

บจ.อมตะ ปิ โตรเลียม

ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ที่ดิน พื้นที่) พร้อม
การให้บริ การที่เกี่ยวข้อง (สาธารณูปโภค)

-

เอกสารแนบ 1 - 4

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ระหว่ างผู้บริหาร ในบริษัท
(%)

ช่ วงเวลา

ผูบ้ ริ หารระดับสูง ด้านวิทยาการ
2547 - ปั จจุบนั
ตลาดทุน
รุ่ นที่ 25/2560
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน
รุ่ น 9/2560
สถาบันวิทยาการพลังงาน
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ / ชื่อ - สกุลเดิม : สมหะทัย กรมดิษฐ์ / อายุ 53 ปี
ปริ ญญาโท คณะพาณิ ชยศาสตร์
คู่สมรสนายชาติ
1.38
2556 - ปั จจุบนั
และการบัญชี สถาบันบัณฑิต
ชาย พานิชชีวะ
บริ หารธุรกิจศศินทร์
และเป็ นน้องสาว
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ของนายวิวฒั น์
กรมดิษฐ์
ปริ ญญาตรี คณะครุ ศาสตร์
2561 - ปั จจุบนั
บริ หารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Certification Program
(DCP) รุ่ นที่ 104/2551

2561 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

- ปั จจุบนั

บจ.อมตะ ปิ โตรเลียม

ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ที่ดิน พื้นที่) พร้อม
การให้บริ การที่เกี่ยวข้อง (สาธารณูปโภค)

- กรรมการบริ ษทั

บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร

- ประธาน
คณะกรรมการ

Amata City Ha Long พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
Joint Stock Company

- ประธาน
คณะกรรมการ

Amata Asia
(Myanmar) Limited

โฮลดิ้ง

เอกสารแนบ 1 - 5

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ระหว่ างผู้บริหาร ในบริษัท
(%)

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท

2560 - ปั จจุบนั

- กรรมการ

2560 - ปั จจุบนั

- กรรมการและ
คณะทางาน
พิจารณารายการที่
อาจเข้าข่ายการจด
ทะเบียน โดย
ทางอ้อม (Backdoor
Listing)
- กรรมการ
บจ. อมตะ โฮลดิ้ง
- ประธาน
Amata Township
คณะกรรมการ
Long Thanh Joint
Stock Company
- ประธาน
Amata Long Thanh
คณะกรรมการ
Joint Stock Company
- กรรมการ
บจ. ชีวาทัย อินเตอร์
เชนจ์
- กรรมการ / ประธาน บมจ. อมตะ วี เอ็น
เจ้าหน้าที่บริ หาร

2559 - ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั

2558 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั

สมาคมบริ ษทั จด
ทะเบียนไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ประเภทธุรกิจ

องค์กรไม่มุ่งหวังผลกาไร
หน่วยงานรัฐบาล

นายหน้า ตัวแทน ส่งออก อาหาร กระป๋ อง
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศเวียดนาม

พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
การให้เช่า การขาย การซื้อและดาเนินงานด้าน
อสังหาริ มทรัพย์
ประกอบกิจการลงทุนในบริ ษทั อื่นๆ

เอกสารแนบ 1 - 6

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ระหว่ างผู้บริหาร ในบริษัท
(%)

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท

2554 - ปั จจุบนั

- กรรมการ

2551 - ปั จจุบนั

- ประธาน
คณะกรรมการ
- กรรมการ

2551 - ปั จจุบนั

2548 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบนั

- กรรมการ
- President and
Director
- รองประธาน
กรรมการมูลนิธิ
อมตะ

บจ. โกลบอล เอ็นไว
รอน เมนทอล
เทคโนโลยี
Amata Asia Limited

ประเภทธุรกิจ

ให้บริ การบาบัดน้ าเสี ย

โฮลดิ้ง

บมจ. ชีวาทัย

1 ประกอบกิจการก่อสร้างโรงาน คลังสิ นค้า
ซื้อ/ขาย/เช่า และจัดการทรัพย์อื่นเกี่ยวกับ
โรงงาน
2 ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทาการจัดสรร
ที่ดินและบ้าน
3 ประกอบกิจการ พัฒนาซื้อ/ขาย
อสังหาริ มทรัพย์ที่อยูอ่ าศัย
บจ. ชาติชีวะ
ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา
Amata City Bien Hoa พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
Joint Stock Company
มูลนิธิอมตะ
องค์กรไม่มุ่งหวังผลกาไร

เอกสารแนบ 1 - 7

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ช่ วงเวลา
ระหว่ างผู้บริหาร ในบริษัท
(%)
4. นายปิ ยะ เตชากูล / ชื่อ - สกุลเดิม : ไม่ มี / อายุ 53 ปี
ปริ ญญาโท คณะรัฐประศาสน
ไม่มี
10.03
2557 - ปั จจุบนั
ศาสตร์ สาขาบริ หารรัฐกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2548 - ปั จจุบนั

ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
Director Accreditation Program
(DAP)
รุ่ น 110/2557
หลักสูตรวิทยาการจัดการสาหรับ
ผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ น 2/2561
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(นิดา้ )

2547 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

- กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร

- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการผูบ้ ริ หาร
- กรรมการผูจ้ ดั การ
- CEO
- กรรมการ

บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร

บจ. แก๊สแอนด์เกียร์
โซลูชนั่ ส์

ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์และเครื่ องใช้
ทางอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่ง

-

เอกสารแนบ 1 - 8

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ช่ วงเวลา
ระหว่ างผู้บริหาร ในบริษัท
(%)
5. นางสุ วรรณี คามัน่ / ชื่อ - สกุลเดิม : สุ วรรณี มะธิตะโต / อายุ 66 ปี
ปริ ญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์
ไม่มี
2556 - ปั จจุบนั
สาขาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์
ประเทศออสเตรเลีย
ปริ ญญาตรี สถิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
2561 - ปั จจุบนั
แผนกวิชาสถิติ คณะพาณิ ชยศาสตร์
การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director
2560 - ปั จจุบนั
Accreditation Program (DCP)
รุ่ นที่ 118/2552

ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Advance Audit Committee
Program (AACP)
รุ่ นที่ 27/2552

2557 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

- กรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการและที่
ปรึ กษา

บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

สถาบันการศึกษา

- เลขานุการ
รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงวิทยาศาส
ตร์และเทคโนโลยี
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐ
และเทคโนโลยี

มูลนิธิพฒั นาไท
สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

หน่วยงานภาครัฐ

เอกสารแนบ 1 - 9

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ช่ วงเวลา
ระหว่ างผู้บริหาร ในบริษัท
(%)
6. นายกาชัย บุญจิรโชติ / ชื่อ - สกุลเดิม : ธนพล ประสาทเขตการณ์ / อายุ 57 ปี
ปริ ญญาโท คณะนิติศาสตร์
ไม่มี
2561 - ปั จจุบนั
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2556 - ปั จจุบนั

- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD) Director Accreditation
Program (DAP)
- รุ่ น 110/2557
7. ดร. สุ พจน์ เธียรวุฒิ / ชื่อ - นามสกุล : ไม่ มี / อายุ 53 ปี
ปริ ญญาเอก Electronic Engineering
ไม่มี
มหาวิทยาลัยโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น
ปริ ญญาโท Information and
Computer Sciences
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโตโยฮาชิ

2559 - ปั จจุบนั

-

2561 - ปั จจุบนั

2557 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

- ประธานกรรมการ บมจ. เอทีพี 30
ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
- กรรมการบริ ษทั
บมจ. เอทีพี 30
ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- หัวหน้าสานักงาน สานักงานกฎหมายนิติ ที่ปรึ กษาด้านกฎหมาย
พล

- กรรมการสรรหา
และกาหนด
ค่าตอบแทน
- ประธาน
กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร

บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร

เอกสารแนบ 1 - 10

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ระหว่ างผู้บริหาร ในบริษัท
(%)

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเทศญี่ปุ่น

ปริ ญญาตรี (เกียรติยมอันดับ
หนึ่ง) วิศวกรรมไฟฟ้ า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556 - ปั จจุบนั

ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification
Program (DCP)
รุ่ น 195/2557

2562 - ปั จจุบนั

ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
Finance for Non-Finance Directors
(FND) รุ่ น 20/2548

2561 - ปั จจุบนั

2559 - ปั จจุบนั

- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการอิสระและ
ประธาน
คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
และควบคุมภายใน
ของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน
- ผูอ้ านวยการ

บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร

ธนาคาร ไอซีบีซี
ธุรกิจการเงิน
(ไทย) จากัด (มหาชน)

โครงการ CU
Transformation
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- กรรมการอิสระและ บมจ. หาญ เอ็นจิ
ประธาน
เนียริ่ ง โซลูชนั่
กรรมการบริ หาร
เสี่ ยง

สถาบันการศึกษา

นาเข้าและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง
ระบบทาความเย็น ปรับอากาศและระบบ
สุขาภิบาลและระบบพิมพ์ดิจิตอล

เอกสารแนบ 1 - 11

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ช่ วงเวลา
ระหว่ างผู้บริหาร ในบริษัท
(%)
8. นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ / ชื่อ - นามสกุล : ณภาภรณ์ รัตนเกตุ / อายุ 48 ปี
- ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ
ไม่มี
0.06
2559 - ปั จจุบนั
สาขาบริ หารการจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ
2557 - ปั จจุบนั
สาขาบริ หารการจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2548 - 2559

9. นางสาวพรรณี คูหาวัลย์ / ชื่อ - นามสกุล : ไม่ มี / อายุ 40 ปี
ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ
ไม่มี
(MBA) สาขาวิชาการบัญชีบริ หาร
วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริ ญญาตรี คณะบัญชี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ประกาศนียบัตร Orientation

-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท

- ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ - ฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ
- กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

ประเภทธุรกิจ

บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร

บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร

- ผจก. ฝ่ ายปฏิบตั ิการ บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร

2550 - ปั จจุบนั

- กรรมการ

บจ. เอ็น พี อาร์
ทรานส์ ทัวร์

ประกอบกิจการขนส่งพนักงานต่างๆ

2561 - ปั จจุบนั

- ผจก. อาวุโสฝ่ าย
การเงินและบัญชี /
(CFO)

บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร

2560 - 2561

- ผจก. อาวุโสฝ่ าย
บัญชี
- ผจก. ฝ่ ายบัญชี

บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร

บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร

2561 - 2549

เอกสารแนบ 1 - 12

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ระหว่ างผู้บริหาร ในบริษัท
(%)

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

Course CFO Fofus on Finnacial
Reoprting Class 2/2017

SET : หลักสูตร “เตรี ยมความ
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน รุ่ น
ที่ 2”
SET : หลักสูตร “ผลกระทบของ
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่
ทากับลูกค้า (TFRS 15) และ
สัญญาเช่า (TFRS 16) ที่มีต่อการ
จัดทารายงานทางการเงินของ
บริ ษทั จดทะเบียน รุ่ นที่ 2
10. นางสาวโชติกา วีระศิลป์ / ชื่อ - นามสกุล : จินตนา วีระศิลป์ / อายุ 35 ปี
ปริ ญญาโท คณะการจัดการและการ
ไม่มี
2557 - ปั จจุบนั
ท่องเที่ยว บัญชีมหาบัณฑิต
มหาลัยบูรพา
ปริ ญญาตรี คณะบัญชี สาขาบัญชี
2549 - 2557
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

- ผจก. ฝ่ ายการเงิน
และควบคุม

บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร

- ผูช้ ่วยอาวุโสผู ้
ตรวจสอบบัญชี

บริ ษทั สานักงาน อี
วาย จากัด

สานักงานตรวจสอบบัญชี

เอกสารแนบ 1 - 13

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ระหว่ างผู้บริหาร ในบริษัท
(%)

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

SET : หลักสูตร “ผลกระทบของ
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่
ทากับลูกค้า (TFRS 15) และ
สัญญาเช่า (TFRS 16) ที่มีต่อการ
จัดทารายงานทางการเงินของ
บริ ษทั จดทะเบียน รุ่ นที่ 2
11. นายวินัย พุ่มพิศ / ชื่อ - นามสกุล : ไม่ มกี ารเปลีย่ นแปลง / อายุ 40 ปี
- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ
ไม่มี
2562 - ปั จจุบนั
สถาบันราชภัฎนครสวรรค์
2559 - 2561
2553 - 2559
12. นางสุ กานดา พุทธรักษา / ชื่อ - นามสกุล : สุ กานดา กิตติตานนท์ / อายุ 43 ปี
ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ
ไม่มี
2559 - ปั จจุบนั
วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

- ผจก. อาวุโสฝ่ าย
บมจ. เอทีพี 30
ปฏิบตั ิการ
- ผจก. ฝ่ ายปฏิบตั ิการ บมจ. เอทีพี 30
- ผูช้ ่วย ผจก. ฝ่ าย
บมจ. เอทีพี 30
ปฏิบตั ิการ

ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร

- เลขานุการบริ ษทั
- เลขานุการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร

บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร
ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร

เอกสารแนบ 1 - 14

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
ทางครอบครัว การถือหุ้น
ระหว่ างผู้บริหาร ในบริษัท
(%)

ช่ วงเวลา

ปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
2554 - 2558
สถาบันราชภัฏสวนสุนนั ทา
13. นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ / ชื่อ - นามสกุล : ไม่ มี / อายุ 43 ปี
ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ
น้องสาวนายกา
0.02
2561 - ปั จจุบนั
มหาบัณฑิต (การจัดการ
ชัย บุญจิรโชติ
อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
ปริ ญญาตรี คณะศิลป์ ศาสตร์บณ
ั ฑิต
2559 - ปั จจุบนั
(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
2545 - 2559
14. นางสาวปนัดดา โชติเนตร / ชื่อ - นามสกุล : ไม่ มี / อายุ 43 ปี
ปริ ญยาตรี สาขาสื่ อสารมวลชน
ไม่มี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2561 - ปั จจุบนั
2560 - 2561

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

- ผจก. อาคาร

บจ. ควอลิต้ ี พรอพ
เพอร์ต้ ี แมเนจเม้นท์

ให้บริ การบริ หารนิติบุคคลอาคารชุด โรงแรง
และสานักงานให้เช่า

- กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร

- ผจก.ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ

บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร

- ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร
ด้านคุณภาพ

บจ. ฟิ ลิปส์
ขายส่งเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ผลิตหลอดไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (ปทท) เครื่ องอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

- ผจก. ฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์ และธุรการ
- ผจก. ฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์และธุรการ

บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสารรับส่งบุคลากร

บจ. ทีทีเค โลจิสติคส์
(ประเทศไทย)

ให้บริ การรถขนส่งสิ นค้า

เอกสารแนบ 1 - 15

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
ข้ อมูลบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
บมจ. เอทีพี 30
1
1 นายชาติชาย พานิชชีวะ
1x*,4x,5x*,^19.38
x*,@,^51.00,2!
2 นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
1x+,5x,1#,^7.80
3 นางสมหะทัย พานิชชีวะ
1x,^19.83
x,@,^51.00,2!
4 นายปิ ยะ เตชากูล
1x,3x,5x,6x,2#,^18.15
5 นางสุวรรณี คามัน่
1x,2x*,/
6 นายกาชัย บุญจิรโชติ
1x,2x,4x*,/
7 ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
1x,2x,3x,4x,/
8 น.ส. นิชานันท์ รัตนเกตุ
3x,^
9 น.ส. พรรณี คูหาวัลย์
6x,3#
10 น.ส. โชติกา วีระศิลป์
6x
11 นายวินยั พุม่ พิศ
6x
12 นางสุกานดา พุทธรักษา
6x,//
13 น.ส. ปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^
14 น.ส. ปนัดดา โชติเนตร
6x

2
x,@,^100.00

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
3
x*,@,-

4
x,@,^99.99,3!

x,@,^100.00,1!

x,@,-

x,@,^99.99,3!

5
x.@,^35.00,2!
x,@,^25.00,A

เอกสารแนบ 1 - 16

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

บมจ. เอทีพี 30
6

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

นายชาติชาย พานิชชีวะ
นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายปิ ยะ เตชากูล
นางสุวรรณี คามัน่
นายกาชัย บุญจิรโชติ
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
น.ส. นิชานันท์ รัตนเกตุ
น.ส. พรรณี คูหาวัลย์
น.ส. โชติกา วีระศิลป์
นายวินยั พุม่ พิศ
นางสุกานดา พุทธรักษา
น.ส. ปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์
น.ส. ปนัดดา โชติเนตร

1x*,4x,5x*,^19.38
x,@,^25.00,2!
1x+,5x,1#,^7.80
1x,^19.83
1x,3x,5x,6x,2#,^18.15
1x,2x*,/
1x,2x,4x*,/
1x,2x,3x,4x,/
3x,^
6x,3#
6x
6x
6x,//
3x,6x,^
6x

7

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
8

x,@,^17.21

9

x,@,-

10

x,@,^16.00,1!

x,@,^47.25

เอกสารแนบ 1 - 17

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

บมจ. เอทีพี 30
11

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

นายชาติชาย พานิชชีวะ
นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายปิ ยะ เตชากูล
นางสุวรรณี คามัน่
นายกาชัย บุญจิรโชติ
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
น.ส. นิชานันท์ รัตนเกตุ
น.ส. พรรณี คูหาวัลย์
น.ส. โชติกา วีระศิลป์
นายวินยั พุม่ พิศ
นางสุกานดา พุทธรักษา
น.ส. ปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์
น.ส. ปนัดดา โชติเนตร

1x*,4x,5x*,^19.38
1x+,5x,1#,^7.80
1x,^19.83
1x,3x,5x,6x,2#,^18.15
1x,2x*,/
1x,2x,4x*,/
1x,2x,3x,4x,/
/,x3*
3x,^
6x,3#
6x
6x
6x,//
3x,6x,^
6x

12

x,@,^49.99,3!

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
13

x,@,^50.00,5!

14

x,@,^4.23

15

x,@,^25.00,2!

เอกสารแนบ 1 - 18

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

บมจ. เอทีพี 30
16

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

นายชาติชาย พานิชชีวะ
นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายปิ ยะ เตชากูล
นางสุวรรณี คามัน่
นายกาชัย บุญจิรโชติ
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
น.ส. นิชานันท์ รัตนเกตุ
น.ส. พรรณี คูหาวัลย์
น.ส. โชติกา วีระศิลป์
นายวินยั พุม่ พิศ
นางสุกานดา พุทธรักษา
น.ส. ปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์
น.ส. ปนัดดา โชติเนตร

1x*,4x,5x*,^19.38
x*,@,^68.26,5!
1x+,5x,1#,^7.80
1x,^19.83
1x,3x,5x,6x,2#,^18.15
1x,2x*,/
1x,2x,4x*,/
1x,2x,3x,4x,/
3x,^
6x,3#
6x
6x
6x,//
3x,6x,^
6x

17

x+

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
18

x,@,^99.99,4!

19

x,@,^25.00,4!

20

x,@,^50.00

เอกสารแนบ 1 - 19

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

บมจ. เอทีพี 30
21

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

นายชาติชาย พานิชชีวะ
นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายปิ ยะ เตชากูล
นางสุวรรณี คามัน่
นายกาชัย บุญจิรโชติ
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
น.ส. นิชานันท์ รัตนเกตุ
น.ส. พรรณี คูหาวัลย์
น.ส. โชติกา วีระศิลป์
นายวินยั พุม่ พิศ
นางสุกานดา พุทธรักษา
น.ส. ปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์
น.ส. ปนัดดา โชติเนตร

1x*,4x,5x*,^19.38
x,@,^2.86,5!
1x+,5x,1#,^7.80
1x,^19.83
1x,3x,5x,6x,2#,^18.15
1x,2x*,/
1x,2x,4x*,/
1x,2x,3x,4x,/
3x,^
6x,3#
6x
6x
6x,//
3x,6x,^
6x

22

x,x*@

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
23

24

25

x,@

x,@,^99.94

เอกสารแนบ 1 - 20

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

บมจ. เอทีพี 30
26

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

นายชาติชาย พานิชชีวะ
นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายปิ ยะ เตชากูล
นางสุวรรณี คามัน่
นายกาชัย บุญจิรโชติ
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
น.ส. นิชานันท์ รัตนเกตุ
น.ส. พรรณี คูหาวัลย์
น.ส. โชติกา วีระศิลป์
นายวินยั พุม่ พิศ
นางสุกานดา พุทธรักษา
น.ส. ปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์
น.ส. ปนัดดา โชติเนตร

1x*,4x,5x*,^19.38
1x+,5x,1#,^7.80
1x,^19.83
x*
1x,3x,5x,6x,2#,^18.15
1x,2x*,/
1x,2x,4x*,/
1x,2x,3x,4x,/
3x,^
6x,3#
6x
6x
6x,//
3x,6x,^
6x

27

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
28

29

30

x,@
x*

x*

x*

เอกสารแนบ 1 - 21

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

บมจ. เอทีพี 30
31

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

นายชาติชาย พานิชชีวะ
นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายปิ ยะ เตชากูล
นางสุวรรณี คามัน่
นายกาชัย บุญจิรโชติ
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
น.ส. นิชานันท์ รัตนเกตุ
น.ส. พรรณี คูหาวัลย์
น.ส. โชติกา วีระศิลป์
นายวินยั พุม่ พิศ
นางสุกานดา พุทธรักษา
น.ส. ปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์
น.ส. ปนัดดา โชติเนตร

1x*,4x,5x*,^19.38
1x+,5x,1#,^7.80
1x,^19.83
x*
1x,3x,5x,6x,2#,^18.15
1x,2x*,/
1x,2x,4x*,/
1x,2x,3x,4x,/
3x,^
6x,3#
6x
6x
6x,//
3x,6x,^
6x

32

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
33

34

35

#4
x*

x*

x*,x3

เอกสารแนบ 1 - 22

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
หมายเหตุ :
1.
x : กรรมการ, 1x : กรรมการบริ ษทั , 2x : กรรมการตรวจสอบ, 3x : กรรมการบริ หารความเสี่ ยง, 4x : กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน, 5x : กรรมการบริ หาร, 6x : คณะผูบ้ ริ หาร
, / : กรรมการอิสระ, // : เลขานุการ, ^ : ผูถ้ ือหุน้ สัดส่วนร้อยละ, #1 : ที่ปรึ กษา, #2 : กรรมการผูจ้ ดั การ / CEO, #3 : CFO, #4 : ผูอ้ านวยการอาวุโส และ - : ไม่มีขอ้ มูลเปิ ดเผยโดยอ้างอิง
ข้อมูลจาก DBD
2.
บมจ. เอทีพี 30 โดยเป็ นสัดส่วนการถือหุน้ ถือเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 แสดงตามส่วนที่ 2-1 ข้อ 7.2 ผูถ้ ือหุน้ ของคณะกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม แสดงเป็ นกลุ่ม
3.
สัดส่วนการถือหุน้ โดยกลุ่มพานิชชีวะ ประกอบด้วย
1! : สัดส่วนการถือหุน้ โดยกลุ่มนายชาติชาย พานิชชีวะ (เกี่ยวข้องกับ นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทัย พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริ ศ พานิชชีวะ /
นางสาวอาภาพิศ พานิชชีวะ)
2! : สัดส่วนการถือหุน้ โดยผ่านบริ ษทั ชาติชีวะ จากัด (เกี่ยวข้องกับ นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทัย พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริ ศ พานิชชีวะ / นางสาว
อาภาพิศ พานิชชีวะ)
3! : สัดส่วนการถือหุน้ โดยผ่านบริ ษทั ชีวาทัย จากัด (เกี่ยวข้องกับ นายชาติชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทัย พานิชชีวะ)
4! : สัดส่วนการถือหุน้ โดยผ่านบริ ษทั คาเธ่ยล์ ีสแพลน จากัด (มหาชน) (เกี่ยวข้องกับ นายชาติชาย พานิชชีวะ)
5!: สัดส่วนการถือหุน้ โดยผ่าน บริ ษทั ไพลักษณ์ จากัด และนายชาติชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทัย พานิชชีวะ (ซึ่งบริ ษทั ไพลักษณ์ ถือโดย บริ ษทั ชาติชีวะ จากัด)
4.
A : สัดส่วนการถือหุน้ โดยผ่านบริ ษทั กรมดิษฐ์ คอร์ป จากัด (เกี่ยวข้องกับ นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์)
5.
B : - นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ ได้รับแต่งตั้งให้เป็ น รองกรรมการผูจ้ ดั การ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารแนบ 1 - 23

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
รายชื่อบริษัททีเ่ กี่ยวข้ อง
รายชื่อบริษัท
1. บริ ษทั โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จากัด
2. บริ ษทั ชาติชีวะ จากัด
3. บริ ษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

4. บริ ษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด
5. บริ ษทั อมตะ ปิ โตรเลียม จากัด
6. บริ ษทั กรมดิษฐ์ พาร์ค จากัด
7. บริ ษทั แก๊สแอนด์เกียร์ โซลูชนั่ ส์ จากัด
8. บริ ษทั คาเธ่ยล์ ีสแพลน จากัด (มหาชน)
9. บริ ษทั ค้าไพบูลย์ จากัด
10. บริ ษทั ช้างไอแลนด์ รี สอร์ท จากัด
11. บริ ษทั หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
12. บริ ษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด
13. บริ ษทั ดีที แอนด์ จี จากัด
14. บริ ษทั ทีทีแอล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
15. บริ ษทั ทุนไพบูลย์ จากัด
16. บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด (มหาชน)
17. บริ ษทั บางกอก คริ สตัล จากัด
18. บริ ษทั พารากอน คาร์ เรนทัล จากัด
19. บริ ษทั ไพบูลย์ธุรกิจ จากัด

ประเภทธุรกิจ
ให้บริ การบาบัดน้ าเสี ย
ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา
1. ประกอบกิจการก่อสร้างโรงงาน คลังสิ นค้า ซื้อ ขาย เช่า
และจัดการทรัพย์อื่นเกี่ยวกับโรงงาน คลังสิ นค้า
2. ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทาการจัดสรรที่ดินและบ้าน
3. ประกอบกิจการ พัฒนา ซื้อขาย อสังหาริ มทรัพย์ที่อยู่
อาศัย
การให้เช่า การขาย การซื้อและดาเนินงานด้าน
อสังหาริ มทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (เช่าสถานที่ศูนย์การค้า พร้อม
บริ การสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง)
ให้เช่าอาคาร พร้อมทั้งให้บริ การและสาธารณูปโภคที่
เกี่ยวข้องและให้เช่าที่ดิน
ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์และเครื่ องใช้ทาง
อุตสาหกรรม - ค้าปลีก,ค้าส่ง
ลิซซิ่ง (ให้เช่าทรัพย์สิน) เช่าซื้อ (รถยนต์ เครื่ องจักร และ
ทรัพย์สินอื่น )
เข้าเป็ นหุน้ ส่วนจากัดความรับผิดชอบในห้างหุน้ ส่วนจากัด
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั จากัดและบริ ษทั มหาชนจากัด
รี สอร์ทและสปา
นาเข้าและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ระบบดับเพลิง ระบบทาความ
เย็น ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบพิมพ์ดิจิตอล
การให้เช่า ขาย ซื้อและดาเนินงานด้านอสังหาริ มทรัพย์
เข้าเป็ นหุน้ ส่วนจากัดความรับผิดชอบในห้างหุน้ ส่วนจากัด
หรื อเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั
ปั่ นเส้นด้ายและทอผ้าซึ่งใช้วตั ถุดิบจากเส้นใยสังเคราะห์ ผูผ้ ลิต
ประกอบกิจการโฮลดิ้ง
การประกันวินาศภัย
อิฐแก้ว กระเบื้อง-ผูผ้ ลิต,ค้าส่ง
การให้เช่ายานยนต์ชนิดนัง่ ส่วนบุคคลรถกระบะ รถตูแ้ ละ
รถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
ให้เช่าอาคารสถานที่และเฟอร์นิเจอร์

เอกสารแนบ 1 - 24

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
รายชื่อบริษัท
20. บริ ษทั ไพลักษณ์ จากัด
21. บริ ษทั สี มาธานี จากัด
22. บริ ษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
23. บริ ษทั อมตะ โฮลดิ้ง จากัด
24. บริ ษทั กรมดิษฐ์ คอร์ป จากัด
25. บริ ษทั เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ จากัด
26. Amata City Bien Hoa Joint Stock Company
27. บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จากัด
28. Amata City Ha Long Joint Stock Company
29. Amata Asia (Myanmar) Limited
30. Amata Township Long Thanh Joint Stock Company
31. Amata Long Thanh Joint Stock Company
32. Amata Asia Limited
33. บริ ษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
34. Amata Townaship Long Thahh Joint Stock Company
35. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง
ห้องพัก,อาหาร,เครื่ องดื่ม,อื่นๆ
ประกอบกิจการลงทุนในบริ ษทั อื่นๆ
นายหน้า ตัวแทน ส่งออก อาหารกระป๋ อง-ส่งออก
การใช้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ที่ดิน พื้นที่) พร้อมการ
ให้บริ การที่เกี่ยวข้อง (สาธารณูปโภค) ขายหนังสื อ
ประกอบกิจการให้บริ การขนส่งพนักงาน
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
ธุรกิจให้บริ การโครงข่ายเส้นใยแก้วนาแสง เพื่อยกระดับ
ระบบการสื่ อสารโทรคมนาคมในนิคมอุตสาหกรรม
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
โฮลดิ้ง
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศเวียดนาม
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
โฮลดิ้ง
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศเวียดนาม
ธุรกิจการเงิน

เอกสารแนบ 1 - 25

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย
บริษัทฯ ไม่ มีบริษัทร่ วมและบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2 - 1

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษทั (Compliance)
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แต่งตั้ง นางสาวอรอินทุ์ อินทร์เจริ ญสุ ข เป็ นผูต้ รวจสอบระบบควบคุม
ภายในของบริ ษทั ฯ โดยผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทางาน ดังนี้
ลาดับ

1.

รายชื่อ /
ตาแหน่ ง

น.ส. อรอินทุ์
อินทร์เจริ ญสุข
(ชื่อ - สกุลเดิม)
อาภาพร
มนพรมมา

อายุ
(ปี )

วุฒิการศึกษา

32

ปริ ญญาตรี หลักสูตรบริ หารธุรกิจ
บัณฑิต (การบัญชี) สาขาบัญชี
คณะบริ หารธุรกิจและเทศโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศนียบัตร ผูต้ รวจสอบ
ภายในวิชาชีพ (CPIAT) ของ
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย (2561)
อบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตร
ผูต้ รวจสอบภายในของประเทศ
ไทย” (CPIAT49)
อบรมการบริ หารความเสี่ ยง
COSO ERM 2017 ขั้นพื้นฐาน

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

สัดส่ วน
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือหุ้น
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ในบริษัท
(%)
0.05
2561 - ปั จจุบนั ผูต้ รวจสอบ
บมจ. เอทีพี 30
ให้บริ การรถโดยสาร
ภายใน
รับส่งบุคลากร

2559 - 2560

ผูช้ ่วยผจก.
บัญชี

บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสาร
รับส่งบุคลากร

2556 - 2558

หัวหน้าฝ่ าย
บัญชี

บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสาร
รับส่งบุคลากร

2554 - 2555

พนักงานบัญชี

บมจ. เอทีพี 30

ให้บริ การรถโดยสาร
รับส่งบุคลากร

เอกสารแนบ 3 - 1

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ56-1)
ลาดับ

รายชื่อ /
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ช่ วงเวลา

2552 - 2554

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

พนักงานบัญชี

บมจ. เอทีพี 30

รับเหมางานเหล็กทุก
ชนิด จาหน่าย/ติดตั้ง
กันสาดหลังคารั่ว

เอกสารแนบ 3 - 2

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
บริษัทฯ ไม่ มีรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 4 - 1

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบอืน่
บริษัทฯ ไม่ มีเอกสารอื่น

เอกสารแนบ 5 - 1

