
 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 
 

 



  

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

วสิยัทศัน ์พนัธกจิ และกลยุทธใ์นการด าเนนิงาน 

 
 
วสิยัทศัน ์(Vision) 
 
เราจะเป็นผูน้ าในการใหบ้รกิารรับสง่พนักงานแกโ่รงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ โดยมุง่มั่น พฒันาการบรกิารเพือ่ใหเ้กดิความพงึพอใจแก่
ผูใ้ชบ้รกิารและสรา้งมาตรฐานการใหบ้รกิารจนเป็นทีย่อมรับในระดบัสากล 
 
พนัธกจิ (Mission) 
 
 รักษาฐานธรุกจิใหเ้ขม้แข็ง เสรมิสรา้งการเตบิโต และขยายฐานธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่งสูค่วามยั่งยนื 
 ปรับใชเ้ทคโนโลยใีนการใหบ้รกิารและควบคมุการเดนิรถเพือ่ความปลอดภัยและตอบสนองความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร

อยา่งสม า่เสมอ 
 พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพของบคุลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถ และทกัษะในการฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
กลยทุธใ์นการด าเนนิงาน (Strategy) 
 
 รักษาฐานลกูคา้เดมิและควบคูไ่ปกบัการสรา้งฐานลกูคา้ใหมด่ว้ยบรกิารทีม่คีณุภาพ 
 พฒันาระบบปฏบิตักิารและมาตรฐานการใหบ้รกิารรับสง่พนักงานทีม่คีณุภาพ 
 พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพของบคุลากรฝ่ายปฏบิัตกิาร และผูข้ับขีใ่หไ้ดม้าตรฐานใหค้วามส าคัญและเสรมิสรา้งความ

พงึพอใจแกผู่ใ้ชบ้รกิาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

สารบญั 
 
 หนา้ 
ขอ้มลูทัว่ไป 1 
ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 2 
สารจากประธานกรรมการ 3 
รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทตอ่รายงานทางการเงนิ 4 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 5 
รายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 6 
โครงสรา้งองคก์ร 7 
คณะกรรมการบรษัิท 8 
รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมการบรษัิท 9 
โครงสรา้งการจัดการ 16 
นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 19 
เป้าหมายการด าเนนิธรุกจิ  19 
ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 19 
ขอ้มลูหลกัทรัพย ์และผูถ้อืหุน้ 21 
ปัจจัยความเสีย่ง 22 
การจัดการ และการก ากบัดแูลกจิการ 24 
ความรับผดิชอบตอ่สงัคม 37 
การควบคมุภายในและการบรหิารจัดการความเสีย่ง 42 
รายการระหวา่งกนั 43 
ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 46 
การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจัดการ 48 
รายงานและงบการเงนิ 31 ธนัวาคม 2561 55 
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รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

ขอ้มูลท ัว่ไป 
 

ชือ่บรษัิทภาษาไทย บรษัิท เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 
ชือ่บรษัิทภาษาองักฤษ ATP30 Public Company Limited 
ชือ่ยอ่หลกัทรัพย ์ ATP30 
ทนุจดทะเบยีน 154,678,500 บาท 
ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 137,056,570.25 บาท 
มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หุน้ 0.25 บาท 
การประกอบธรุกจิ ใหบ้รกิารรถโดยสารไมป่ระจ าทางเพือ่ขนสง่พนักงานของโรงงานอตุสาหกรรม

ตา่งๆ ทัง้ในและนอกเขตอตุสาหกรรม 
ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่ เลขที ่700/199 หมูท่ี ่1 ต าบลบา้นเกา่ อ าเภอพานทอง จังหวดัชลบรุ ี20160 

โทรศพัทแ์ละโทรสาร 0-3846-8788  
ทีต่ัง้สาขาระยอง เลขที ่13/3 ซอยมาบชลดู 4 ถนนมาบชลดู-แหลมสน ต าบลหว้ยโป่ง  

อ าเภอเมอืงระยอง จังหวดัระยอง 21150 
โทรศพัท ์0-3868-3151 

 โทรสาร 0-3833-7667  
ทีต่ัง้ส านักงานบางพระ เลขที ่102/48 หมูท่ี ่9 ต าบลบางพระ อ าเภอศรรีาชา จังหวดัชลบรุ ี20210 

โทรศพัทแ์ละโทรสาร 0-3831-3054  
เลขทะเบยีนนติบิคุคล 0107558000105 
เว็บไซต ์ www.atp30.com 
เลขานุการบรษัิท / 
นักลงทนุสมัพนัธ ์

นางสกุานดา พทุธรักษา 
โทรศพัท ์06-3903-0049 
E-Mail: sukarnda.p@atp30.com 

นักลงทนุสมัพนัธ ์ นางสาวโชตกิา วรีะศลิป์ 
 โทรศพัท ์0-3846-8789, 09-1774-4432 
 E-Mail: chotiga@atp30.com  
นายทะเบยีนหลกัทรัพย ์ บรษัิท ศนูยฝ์ากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูส้อบบญัช ี บรษัิท ส านักงาน อ ีวาย จ ากดั 
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รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

ขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
บรษัิทฯ มผีลการด าเนนิงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 (งบการเงนิทีไ่ดร้ับการตรวจสอบแลว้จากผูส้อบบญัช)ี มรีายละเอยีด ดงันี ้

รายการ หนว่ย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สนิทรัพยร์วม ลา้นบาท 511.52 668.87 727.57 

หนีส้นิรวม ลา้นบาท 268.02 382.56 392.51 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม ลา้นบาท 243.50 286.31 335.06 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

รายไดร้วม ลา้นบาท 302.58 348.64 423.86 

คา่ใชจ้า่ยรวม ลา้นบาท 261.76 305.89 360.65 

ก าไรส าหรับปี ลา้นบาท 21.93 26.25 40.91 

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน บาท 0.044 0.053 0.079 

งบกระแสเงนิสด 

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน ลา้นบาท 55.11 69.58 89.24 

เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ ลา้นบาท (38.82) (21.32) 2.97 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ ลา้นบาท (68.77) (57.77) (89.62) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี ลา้นบาท 45.00 35.48 38.07 

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.95 0.73 0.72 

อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 23.85 23.38 25.57 

อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน รอ้ยละ 13.57 12.30 14.98 

อตัราก าไรสทุธ ิ รอ้ยละ 7.25 7.53 9.65 

อตัาผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 9.20 9.91 13.17 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์ รอ้ยละ 4.39 4.45 5.86 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร รอ้ยละ 17.17 15.26 16.46 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 1.10 1.34 1.17 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 4.71 6.30 7.06 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) เทา่ 0.52 0.72 0.70 
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รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

สารจากประธานกรรมการ 
 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 

 
จากกระแสการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศทีม่คีวามผนัผวน นับเป็นความทา้ทายส าหรับบรษัิท เอทพี ี

30 จ ากดั (มหาชน) (บรษัิทฯ) เพือ่เตรยีมพรอ้มรับมอืความเปลีย่นแปลงดงักลา่ว ในปี 2561 บรษัิทฯ ไดข้ยายขอบเขตการใหบ้รกิาร
เขา้สูภ่าคการทอ่งเทีย่ว โดยเฉพาะกลุม่นักทอ่งเทีย่วจนี และภาคการขนสง่สาธารณะ ดว้ยการใหบ้รกิารรถรับสง่ระหวา่งศนูยก์ารคา้
กบัสถานรีถไฟฟ้า และบรษัิทฯ ยังคงไดร้ับความไวว้างใจจากลกูคา้เดมิดว้ยการตอ่สญัญาบรกิารทกุราย (รอ้ยละ 100)  

บรษัิทฯ ภายใตก้ารด าเนนิงานของคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และ พนักงานทีม่คีวามมุง่มัน่ในการพัฒนาองคก์ร พฒันา
ธุรกจิ ด าเนินการตามกลยุทธ์ของบรษัิทฯ และรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมี
กระบวนการจัดการอย่างมีประสทิธภิาพโดยเนน้การใหบ้รกิารที่ใหค้วามส าคัญเรื่องความปลอดภัย ความน่าเชือ่ถอื และความ
สะดวกสบาย เพือ่ความพงึพอใจของลกูคา้ รวมถงึการใสใ่จตอ่ผูใ้ชถ้นนและสิง่แวดลอ้ม เพือ่เป็นการสรา้งประโยชน์สงูสดุใหก้ับผูม้ี
สว่นไดเ้สยี บรษัิทฯ จะด าเนนิธรุกจิภายใตค้วามรับผดิชอบตอ่สงัคม ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม ยดึมัน่หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่
ผลกัดนัใหบ้รษัิทฯ เตบิโตภายใตห้ลกัเกณฑธ์รรมาภบิาลทีด่แีละแนวทางการเตบิโตธรุกจิอยา่งยั่งยนืตอ่ไป 

ทัง้นี ้ผมในนามของประธานกรรมการบรษัิท ขอขอบคณุผูถ้อืหุน้ นักลงทนุ สถาบนัการเงนิ พนัธมติรทางธรุกจิ ลกูคา้และผูม้ี
สว่นเกีย่วขอ้งทีใ่หค้วามไวว้างใจ เชือ่มัน่ และสนับสนุนการด าเนนิงานของบรษัิทฯ เสมอมา บรษัิทฯ จะด าเนนิธรุกจิอย่างมอือาชพี 
ปรับปรงุและพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง 
 

 

 

 

(นายชาตชิาย พานชิชวีะ) 
ประธานคณะกรรมการ 

บรษัิท เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัตอ่รายงานทางการเงนิ 
 
เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้  

 
คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูร้ับผดิชอบต่องบการเงนิของบรษัิท เอทีพ ี30 จ ากัด (มหาชน) (บรษัิทฯ) ซึง่จัดท าขึน้ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยไดม้กีารพจิารณาเลอืกใชน้โยบายการบัญชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ และใช ้

ดลุยพนิจิอยา่งระมดัระวงัและหลักการประมาณการทีส่มเหตสุมผลและรอบคอบ รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูส าคัญอย่างเพยีงพอและ
โปรง่ใส ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ทัง้นี ้งบการเงนิดงักลา่วไดผ้า่นการตรวจสอบและใหค้วามเห็นอยา่งไมม่เีงือ่นไข จากผูส้อบ
บญัชรีับอนุญาตทีเ่ป็นอสิระ 

คณะกรรมการบรษัิทจัดใหม้แีละด ารงไวซ้ ึง่ระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน เพือ่ใหม้คีวามมัน่ใจไดว้า่มกีาร
บันทกึขอ้มลูทางบัญชอีย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา และเพยีงพอทีจ่ะด ารงรักษาไวซ้ ึง่ทรัพยส์นิ ตลอดจนป้องกันไมใ่หเ้กดิการ
ทจุรติหรอืการด าเนนิการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส าคัญ โดยคณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ย
กรรมการทีเ่ป็นอสิระท าหนา้ทีก่ ากับดแูลสอบทานงบการเงนิ รวมทัง้ประเมนิระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหม้ี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล  

คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ สามารถสรา้งความเชือ่มั่น
ไดว้า่งบการเงนิของบรษัิท เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 แสดงฐานะการเงนิ ผลการด าเนนิงาน
และกระแสเงนิสดถกูตอ้งในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชทีีร่ับรองทัว่ไป 

 
 

 
 
 
 

(นายชาตชิาย พานชิชวีะ) 
ประธานคณะกรรมการ 

บรษัิท เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้  

 
คณะกรรมการตรวจสอบของ บรษัิท เอทพี ี30 จ ากัด (มหาชน) (บรษัิทฯ) ไดร้ับการแตง่ตัง้ตามมตขิองคณะกรรมการของ

บรษัิท เพือ่ใหบ้รษัิทฯ มกีารด าเนนิงานทีโ่ปรง่ใสมมีาตรฐาน มกีารก ากับดแูลกจิการทีด่ ีมกีารบรหิารจัดการความเสีย่ง มรีะบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมปีระสทิธผิล รวมทัง้มกีารจัดท าและเปิดเผยรายงานทางการเงนิที่ถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นไปตาม
มาตรฐานและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ทา่น คอื  

 
นางสวุรรณ ี ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายก าชยั บญุจริโชต ิ กรรมการตรวจสอบ 
ดร.สพุจน ์ เธยีรวฒุ ิ กรรมการตรวจสอบ 

  
โดยทัง้ 3 ทา่น เป็นกรรมการอสิระทัง้หมด และมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ตามหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
(ตลท.) 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุรวม 4 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิัตหินา้ทีแ่ละพจิารณาในเรือ่ง
ส าคญัตา่งๆ โดยสรปุ ดงันี ้ 

1.         พจิารณาและสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปี 2561 ของบรษัิทฯ ซึง่ผา่นการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีลว้ โดยไดเ้ชญิผูส้อบบัญชรี่วมประชุมทุกครัง้ทีม่กีารพจิารณางบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิ
ประจ าปีเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ การจัดท างบการเงนิมกีารเปิดเผยขอ้มลูทีเ่พยีงพอ ทันตอ่เวลา การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่ับรอง
ทัว่ไปกอ่นเสนอใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมตั ิ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ : ในปี 2561 บรษัิทฯ ไดจั้ดท ารายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้ง เพยีงพอตามทีค่วร
ในสาระส าคญั และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่ับรองโดยทัว่ไป 

 
2. สอบทานความเหมาะสมของรายการทีเ่กีย่วโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบรษัิทฯ 

รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลของรายการดังกล่าวตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ บรษัิทฯ มกีระบวนการพจิารณาทีโ่ปรง่ใสเป็นธรรม และมกีารเปิดเผยขอ้มลู
อยา่งเพยีงพอ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ : รายการดงักลา่วเป็นการด าเนนิการตามธรุกจิปกตขิองบรษัิทฯ มคีวามสมเหตสุมผล
และมกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ ถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ 

 
3.          สอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ จากรายงานการตรวจสอบภายใน 

ของผูต้รวจสอบภายในทกุไตรมาส ซึง่ครอบคลมุระบบงานทีส่ าคัญของบรษัิทฯ ตลอดจนตดิตามและใหค้ าแนะน าตา่งๆ กับผูต้รวจ
สอบภายใน เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ฝ่ายจัดการไดม้กีารแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน และกจิกรรมการตรวจสอบ
ภายในเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ : บรษัิทฯ มรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในโดยรวมทีเ่พยีงพอ และ
เหมาะสม ไมพ่บขอ้บกพรอ่งทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ อยา่งมนัียส าคญั 

 
4.         การปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้ก าหนด กฎระเบยีบของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน

การปฏบิัตงิานใหเ้ป็นไปตามหลกัของกฎหมาย และแนวทางปฏบิัตทิีค่ณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้งไดก้ าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด เพื่อใหบ้รษัิทฯ มกีารด าเนินงานที่
ถกูตอ้งและโปรง่ใส สรา้งความเชือ่มัน่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ นักลงทนุ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 

5.         การพจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชปีระจ าปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาคัดเลอืก เสนอแต่งตัง้และ
เสนอคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิทประจ าปี ตามเกณฑก์ารประเมนิของบรษัิทฯ ไดแ้ก ่ความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน คณุภาพ 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน และผูส้อบบญัชมีคีณุสมบตัถิกูตอ้งตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยโดยมมีตนิ าเสนอตอ่
คณะกรรมการบรษัิทก่อนเสนอขออนุมัตติ่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยไดแ้ต่งตัง้ บรษัิท ส านักงาน อ ีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชขีอง
บรษัิทประจ าปี 2562 ดงันี ้ 

 
  ผูส้อบบญัชรีับอนุญาตทะเบยีนเลขที ่

นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน 3930 

นายณัฐวฒุ ิ สนัตเิพ็ชร 5730 

นางสาวกรองแกว้ ลมิป์กติตกิลุ   5874 

 
 
 
 
 

    (นางสวุรรณี ค ามัน่) 
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
    บรษัิท เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 



  หนา้ที ่6 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

รายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 
เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้  
 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดร้ับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท มหีนา้ทีก่ าหนดยุทธศาสตร ์นโยบาย เป้าหมาย 
และกรอบการบรหิารความเสีย่งขององคก์รใหค้รอบคลมุความเสีย่งหลกัทกุดา้น รวมทัง้ดแูลใหม้กีารวางระบบการบรหิารจัดการความ
เสีย่งและพัฒนาระบบใหม้ปีระสทิธภิาพ ตลอดจนตดิตามใหม้กีารประเมนิความเสีย่ง อนุมัตแิผนการจัดการความเสีย่งทีเ่หมาะสม 
ตดิตาม ความคบืหนา้ในการปฏบิัตติามแผนจัดการความเสีย่งของบรษัิทฯ ใหค้ าปรกึษาและขอ้แนะน าในการด าเนนิการบรหิารความ
เสีย่ง  

ในรอบบัญชปีี 2561 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประชมุเพือ่ปฏบิัตหินา้ทีต่ามความรับผดิชอบทีไ่ดร้ับมอบหมาย
และเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบรษัิทฯ โดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงไดร้ายงานความเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบอยา่งมนัียส าคญัตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท ซึง่สรปุสาระส าคญัในการปฏบิตัหินา้ที ่ดงันี ้ 

•  วเิคราะหปั์จจัยความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้ประเมนิแนวโนม้ของผลกระทบทีอ่าจมตี่อองคก์ร ครอบคลุมทัง้
ความเสีย่งดา้นธรุกจิ ความเสีย่งทางการเงนิ ความเสีย่งจากการปฏบิตังิาน และความเสีย่งจากปัจจัยภายนอก เพือ่
จัดล าดบัความส าคญัของความเสีย่ง ก าหนดแผนบรหิารจัดการบรหิารความเสีย่งและแนวทางในการควบคมุความ
เสีย่งอยา่งเหมาะสม เพือ่บรหิารความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดับทีบ่รษัิทฯ ยอมรับได ้หรอืลดโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง
ขึน้ในอนาคต  

•  ตดิตามและทบทวนการด าเนนิงานตามแผนการบรหิารจัดการความเสีย่ง ภายใตน้โยบายและกรอบการบรหิารความ
เสีย่งทีก่ าหนด เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ผลการบรหิารจัดการความเสีย่งเป็นไปตามแนวทางการควบคมุความเสีย่งและกล
ยทุธข์องบรษัิทฯ 

 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดมุ้่งมั่นปฏบิัตหินา้ทีอ่ย่างเต็มประสทิธภิาพตามแนวปฏบิัตใินการก ากับดูแลกจิการที่ด ี

สง่ผลใหใ้นรอบบัญชปีี 2561 สามารถควบคมุความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดับทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบอย่างมนัียส าคัญตอ่การด าเนนิงาน
ของบรษัิทฯ เพือ่ประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 

 
 

 
 

(ดร.สพุจน ์เธยีรวฒุ)ิ 
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บรษัิท เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

 

 



  หนา้ที ่7 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

โครงสรา้งองคก์ร  
 

 
โครงสรา้งการจัดการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 ประกอบดว้ยคณะกรรมการทัง้หมด 6 ชดุ ไดแ้ก ่คณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร และ
คณะผูบ้รหิารทัง้หมด 8 ทา่น และมบีคุลากรของบรษัิท รวมทัง้สิน้ 338 ทา่น 
 

 

 



  หนา้ที ่8 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบรษิทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชาตชิาย พานชิชวีะ  นายววิฒัน ์กรมดษิฐ ์  นายปิยะ เตชากลู  นางสมหะทยั พานชิชวีะ 

       

  

 

 

 

 

 

 

 นายก าชยั บญุจริโชต ิ  นางสวุรรณ ีค าม ัน่  ดร. สพุจน ์เธยีรวุฒ ิ  
 
 

 



  หนา้ที ่9 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมการบรษิทั 

 

นายชาตชิาย พานชิชวีะ  อาย ุ57 ปี  

ต าแหน่ง ประธานกรรมการ วนัทีเ่ริม่เป็นกรรมการ  31 ตลุาคม 2548 

คณุวฒุกิารศกึษา ปรญิญาโท :  สาขาการคา้ระหวา่งประเทศและสาขาการตลาด  

มหาวทิยาลยัซานฟรานซสิโก รัฐแคลฟิอเนยีร ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ี: สาขาการธนาคาร มหาวทิยาลยัซานฟรานซสิโก รัฐแคลฟิอเนยีร ์ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา 

ประวตักิารฝึกอบรม ประกาศนยีบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 9/2547 

 2561 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บมจ. เอทพี ี30 

ประสบการณท์ างาน 2548 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท/ประธาน
กรรมการบรหิาร 

บมจ. เอทพี ี30 

 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. คา้ไพบลูย ์

 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ทนุไพบลูย ์

 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์

 2554 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล 
เทคโนโลย ี 

  2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ชวีาทยั  

   รองประธานกรรมการบรหิาร บจ. บางกอก ครสิตลั 

   กรรมการ บจ. ชวีาทยั ฮพั ซนู 

   กรรมการ บจ. ดที ีแอนด ์จ ี

  2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. พารากอน คาร ์เรนทลั 

   กรรมการ บมจ. ททีแีอล อตุสาหกรรม 

  2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไพลกัษณ์ 

  2548 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ไทยศร ีประกนัภัย 

   กรรมการ บจ. กรมดษิฐพ์ารค์ 

  2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อมตะ ปิโตรเลยีม 

  2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ชา้งไอแลนด ์รสีอรท์ 

  2540 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ชาตชิวีะ 

  2537 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. คาเธย่ล์สี แพลน 

  2536 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมีาธาน ี 

  2529 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไพบลูย ์ธรุกจิ 

 สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทฯ ตนเอง  รอ้ยละ 13.87 (76,024,800) 

 ณ วนัที ่13 มนีาคม 2562 คูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติ ิ
ภาวะ 

 รอ้ยละ 5.52 (32,240,000) 

 ความสมัพนัธท์างครอบครัวกบัผูบ้รหิาร   -ไมม่-ี 
 

 



  หนา้ที ่10 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมการบรษิทั 

 

นายววิฒัน ์กรมดษิฐ ์  อาย ุ57 ปี  

ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ วนัทีเ่ริม่เป็นกรรมการ  31 ตลุาคม 2548 

คณุวฒุกิารศกึษา ปรญิญาเอก : คณะรัฐประศาสนศาสตร ์วทิยาลยันวตักรรมการจัดการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลรัตนโกสนิทร ์

 ปรญิญาโท :  คณะบรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 ปรญิญาตร ี: คณะอตุสาหกรรมศาสตร ์สาขาเครือ่งกลขนถา่ย  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 

ประวตักิารฝึกอบรม ประกาศนยีบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 
110/2557 

 วทิยาการประกนัภัยระดบัสงู ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย 

 ผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุน่ที ่25/2560 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

 ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุน่ 9/2560 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

ประสบการณท์ างาน 2548 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ/ทีป่รกึษา และ
กรรมการบรหิาร 

บมจ. เอทพี ี30 

 2562 - ปัจจบุนั ผูอ้ านวยการอาวโุส และรักษาการ
ประธานเจา้หนา้ทีว่ศิวกรรม 

บมจ. อมตะ คอรป์อเรชนั 

 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อมตะ เน็ทเวอรค์ 

 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อมตะ ปิโตรเลยีม 

 สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทฯ ตนเอง  รอ้ยละ 7.80 (42,750,000) 

 ณ วนัที ่13 มนีาคม 2562 คูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติ ิ
ภาวะ 

 -ไมม่-ี 

 ความสมัพนัธท์างครอบครัวกบัผูบ้รหิาร   -ไมม่-ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  หนา้ที ่11 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมการบรษิทั 

 

นายปิยะ เตชากลู  อาย ุ53 ปี  

ต าแหน่ง กรรมการ/ กรรมการผูจั้ดการ วนัทีเ่ริม่เป็นกรรมการ  31 ตลุาคม 2548 

คณุวฒุกิารศกึษา ปรญิญาโท : คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สาขาบรหิารรฐักจิ  

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

 ปรญิญาตร ี:  คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเคม ี 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารฝึกอบรม ประกาศนยีบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 
110/2557 

 หลกัสตูรวทิยาการจัดการส าหรับนักบรหิารระดบัสงู รุน่ที ่2 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

ประสบการณท์ างาน 2557 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ. เอทพี ี30 

 2548 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท/กรรมการผูบ้รหิาร/
กรรมการผูจั้ดการ และCEO 

บมจ. เอทพี ี30  

 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. แกส๊แอนดเ์กยีร ์โซลชูัน่  

 สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทฯ ตนเอง  รอ้ยละ 10.03 (55,000,000) 

 ณ วนัที ่13 มนีาคม 2562 คูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติ ิ
ภาวะ 

 รอ้ยละ 8.12 (44,507,087)  

 ความสมัพนัธท์างครอบครัวกบัผูบ้รหิาร   -ไมม่-ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  หนา้ที ่12 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมการบรษิทั 

 

นางสมหะทยั พานชิชวีะ  อาย ุ53 ปี  

ต าแหน่ง กรรมการ วนัทีเ่ริม่เป็นกรรมการ  30 เมษายน 2556 

คณุวฒุกิารศกึษา ปรญิญาโท : คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีสถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร ์

แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาตร ี:  ครศุาสตรบ์รหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารฝึกอบรม ประกาศนยีบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 
104/2551 

ประสบการณท์ างาน 2556 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บมจ. เอทพี ี30  

 2561 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ Amata City Ha Long Joint Stick 
Company 

  ประธานคณะกรรมการ Amata Asia (Myanmar) Limited 

 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย 

  กรรมการ และคณะท างานพจิารณา
รายการทีอ่าจเขา้ขา่ยการจดทะเบยีน
โดยทางออ้ม (Backdoor Listing) 

ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อมตะ โฮลดิง้ 

  ประธานคณะกรรมการ Amata Township Long Thanh Joint 
Stock Company 

 2558 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ Amata Long Thanh Joint Stock 
Company 

 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์

  2555 - ปัจจบุนั กรรมการ/ 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

บมจ. อมตะ วเีอ็น 

  2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล 
เทคโนโลย ี

  2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ชวีาทยั 

   ประธานคณะกรรมการ Amata Asia Limited 

  2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ชาตชิวีะ 

  2547 - ปัจจบุนั President and Director Amata City Bien Hoa Joint Stock 
Company 

  2539 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ มลูนธิอิมตะ 

 สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทฯ ตนเอง  รอ้ยละ 1.38 (7,560,000) 

 ณ วนัที ่13 มนีาคม 2562 คูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติ ิ
ภาวะ 

 รอ้ยละ 18.00 (98,704,800) 

 ความสมัพนัธท์างครอบครัวกบัผูบ้รหิาร   -ไมม่-ี 
 

 



  หนา้ที ่13 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมการบรษิทั 

 

นางสวุรรณี ค ามัน่  อาย ุ66 ปี  

ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอสิระ 

วนัทีเ่ริม่เป็นกรรมการ  30 เมษายน 2556 

คณุวฒุกิารศกึษา ปรญิญาโท : คณะแพทยศาสตร ์สาขาการพฒันาชมุชน  

มหาวทิยาลยัควนีสแ์ลนด ์(ประเทศออสเตรเลยี) 

 ปรญิญาตร ี:  สถติศิาสตรบ์ณัฑติ แผนกวชิาสถติ ิคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารฝึกอบรม ประกาศนยีบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) Director Certification Program (DCP) รุน่ 118/2552  

 ประกาศนยีบตัร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ 27/2552 

ประสบการณท์ างาน 2556 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท/ กรรมการอสิระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เอทพี ี30 

 2561 - ปัจจบุนั กรรมการและทีป่รกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

  2560 - ปัจจบุนั เลขานุการรัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

  2557 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ มลูนธิพิฒันาไท ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

 สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทฯ ตนเอง  -ไมม่-ี 

 ณ วนัที ่13 มนีาคม 2562 คูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติ ิ
ภาวะ 

 -ไมม่-ี 

 ความสมัพนัธท์างครอบครัวกบั
ผูบ้รหิาร 

  -ไมม่-ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  หนา้ที ่14 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมการบรษิทั 

 

ดร.สพุจน ์เธยีรวฒุ ิ  อาย ุ53 ปี  

ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อสิระ 

วนัทีเ่ริม่เป็นกรรมการ  30 เมษายน 2556 

คณุวฒุกิารศกึษา ปรญิญาเอก : Electronic Engineering มหาวทิยาลยัโตเกยีว (ประเทศญีปุ่่ น) 

 ปรญิญาโท : Information and Computer Science มหาวทิยาลยัเทคโนโลยโีตโยฮาช ิ
(ประเทศญีปุ่่ น) 

 ปรญิญาตร ี:  วศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารฝึกอบรม ประกาศนยีบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) Director Certification Program (DCP) รุน่ 195/2557, 

 ประกาศนยีบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย Finance for Non-Finance Director รุน่ 20/2548 

ประสบการณท์ างาน 2561 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บมจ. เอทพี ี30 

 2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ. เอทพี ี30 

 2556 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท/กรรมการอสิระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เอทพี ี30 

 2562 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และประธาน
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและ
ควบคมุภายในของกลุม่ธรุกจิทาง
การเงนิ 

ธนาคาร ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

  2561 - ปัจจบุนั ผูอ้ านวยการ โครงการ CU Transformation 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  2559 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บมจ. หาญ เอ็นจเินยีริง่ โซลชูัน่ 

 สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทฯ ตนเอง  -ไมม่-ี 

 ณ วนัที ่13 มนีาคม 2562 คูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติ ิ
ภาวะ 

 -ไมม่-ี 

 ความสมัพนัธท์างครอบครัวกบั
ผูบ้รหิาร 

  -ไมม่-ี 

 

 

 

 

 

 

 



  หนา้ที ่15 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมการบรษิทั 

 

นายก าชยั บญุจริโชต ิ  อาย ุ57 ปี  

ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อสิระ 

วนัทีเ่ริม่เป็นกรรมการ  30 เมษายน 2556 

คณุวฒุกิารศกึษา ปรญิญาโท : คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 ปรญิญาตร ี:  คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประวตักิารฝึกอบรม ประกาศนยีบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 
110/2557 

ประสบการณท์ างาน 2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บมจ. เอทพี ี30 

 2556 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท/กรรมการอสิระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เอทพี ี30 

 2559 - ปัจจบุนั หวัหนา้ส านักงาน ส านักงานกฎหมายนติพิล 

 สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทฯ ตนเอง  -ไมม่-ี 

 ณ วนัที ่13 มนีาคม 2562 คูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติ ิ
ภาวะ 

 -ไมม่-ี 

 ความสมัพนัธท์างครอบครัวกบัผูบ้รหิาร   -ไมม่-ี 
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รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

โครงสรา้งการจดัการ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ยกรรมการ 6 ชดุ ไดแ้ก ่คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมผีูบ้รหิารจ านวน 8 ท่าน และมี
บคุลากรรวมทัง้สิน้ 338 ทา่น 

 
การประชุมคณะกรรมการบรษิทั :  ส าหรับปี 2561 มสีดัสว่นการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ รอ้ยละ 80 ของจ านวนการ

จัดประชมุ 
 

ชือ่ - สกลุ วนัทีเ่ร ิม่ด ารงต าแหนง่ เขา้รว่มประชมุ สดัสว่น (รอ้ยละ) 

นายชาตชิาย พานชิชวีะ 31 ตลุาคม 2548 4/5 80 

นายววิฒัน ์ กรมดษิฐ ์ 31 ตลุาคม 2548 5/5 100 

นายปิยะ เตชากลู 31 ตลุาคม 2548 5/5 100 

นางสมหะทยั พานชิชวีะ 30 เมษายน 2556 4/5 80 

นางสวุรรณ ี ค ามัน่ 30 เมษายน 2556 5/5 100 

ดร.สพุจน ์ เธยีรวฒุ ิ 30 เมษายน 2556 5/5 100 

นายก าชยั บญุจริโชต ิ 30 เมษายน 2556 5/5 100 

โดยมนีางสกุานดา พทุธรักษา ท าหนา้ที“่เลขานุการคณะกรรมการบรษัิท”  
 

เร ือ่งทีไ่ดร้บัการอนุมตัใินปี 2561 
 อนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2561 และรายไตรมาสปี 2561 ทีผ่า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ี
 อนุมตักิารจัดสรรก าไรเป็นทนุส ารอง และอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานประจ าปี 2561 
 แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 แตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2562 
 อนุมตัแิบบประเมนิความเพยีงพอระบบควบคมุภายใน ประจ าปี 2561 
 อนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 อนุมตัแิผนธรุกจิและการก าหนดทศิทางด าเนนิธรุกจิ ประจ าปี 2562 
 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั 
 กรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพันบรษัิท คอื นายชาตชิาย พานิชชวีะ นายววิัฒน์ กรมดษิฐ ์และนายปิยะ เตชากูล และ
ประทบัตราส าคญัของบรษัิทฯ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท จ านวนชือ่หรอืกรรมการทีจ่ะลงชือ่เป็นส าคญัผกูพนับรษัิทไดนั้น้ ใหก้รรมการ
สองในสามคนลงลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 
 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :  ส าหรับปี 2561 มสีดัสว่นการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการรอ้ยละ 100 ของจ านวนการจัด
ประชมุ 

 

ชือ่ - สกลุ วนัทีเ่ร ิม่ด ารงต าแหนง่ เขา้รว่มประชมุ สดัสว่น (รอ้ยละ) 

นางสวุรรณ ี ค ามัน่ 30 เมษายน 2556 4/4 100 

ดร.สพุจน ์ เธยีรวฒุ ิ 30 เมษายน 2556 4/4 100 

นายก าชยั บญุจริโชต ิ 30 เมษายน 2556 4/4 100 

โดยมนีางสกุานดา พทุธรักษา ท าหนา้ที“่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ”  
 
การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : ส าหรับปี 2561 มสีดัสว่นการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ รอ้ยละ 100 ของจ านวน
การจัดประชมุ 
 

ชือ่ - สกลุ วนัทีเ่ร ิม่ 
ด ารงต าแหนง่ 

เขา้รว่มประชมุ สดัสว่น (รอ้ยละ) 

ดร.สพุจน ์ เธยีรวฒุ ิ 30 เมษายน 2557 1/1 100 

นายปิยะ เตชากลู 30 เมษายน 2557 1/1 100 

นางสาวนชิานันท ์ รัตนเกต ุ 30 เมษายน 2557 1/1 100 

นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ ์ 6 พฤศจกิายน 2561 - - 

โดยมนีางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ ์ท าหนา้ที ่“เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง” 
 
การประชุมคณะกรรมการบรหิาร :  ส าหรับปี 2561 มสีัดส่วนการเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการรอ้ยละ 100 ของจ านวนการจัด
ประชมุ 
 

ชือ่ - สกลุ วนัทีเ่ร ิม่ด ารงต าแหนง่ เขา้รว่มประชมุ สดัสว่น (รอ้ยละ) 

นายชาตชิาย พานชิชวีะ 31 ตลุาคม 2548 16/16 100 

นายววิฒัน ์ กรมดษิฐ ์ 31 ตลุาคม 2548 16/16 100 

นายปิยะ เตชากลู 31 ตลุาคม 2548 16/16 100 

 
 
 
 
 



  หนา้ที ่17 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน : ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ านวน 2 ทา่น คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 66.67 ของ
จ านวนกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 

ชือ่ - สกลุ ต าแหนง่ วนัทีเ่ร ิม่ 
ด ารงต าแหนง่ 

เขา้รว่ม
ประชมุ 

สดัสว่น  
(รอ้ยละ) 

นายก าชยั บญุจริโชต ิ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

26 กมุภาพนัธ ์2561 - - 

ดร.สพุจน ์ เธยีรวฒุ ิ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 26 กมุภาพนัธ ์2561 - - 

นายชาตชิาย พานชิชวีะ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 26 กมุภาพนัธ ์2561 - - 

 
เลขานกุารบรษิทั: การประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที ่3/2559 ณ วนัที ่3 สงิหาคม 2559 มมีตแิตง่ตัง้ นางสกุานดา พทุธรักษา 
ท าหนา้ที ่“เลขานุการบรษัิท” และ “เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ” 
ประวตักิารศกึษา ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยับรูพา 
 ปรญิญาตร ีมนุษยศาสตร ์สถาบนัราชภฏัสวนสนัุนทา 
ประวตักิารฝึกอบรม Basic Company Secretary Training, Jun. 20-22, 2016 
เขา้รว่มประชมุปี 2561 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 
 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 5/5 
 
คา่ตอบแทนกรรมการ : ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมือ่วนัที ่2 เมษายน 2561 ก าหนดคา่ตอบแทนใหแ้กค่ณะกรรมการบรษัิท 
โดยก าหนดจา่ยคา่เบีย้ประชมุตามต าแหน่ง ดงันี ้
 
คา่เบีย้ประชมุตอ่คร ัง้ภายหลงัทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  

(หน่วย : บาท) 

ต าแหนง่ ปี 2559 เมือ่วนัที ่
4 เม.ย. 2559 

ปี 2560 เมือ่วนัที ่
3 เม.ย. 2560 

ปี 2561 เมือ่วนัที ่
2 เม.ย.2561 

ประธานกรรมการบรษัิท 15,000 15,000 15,000 

รองประธานกรรมการบรษัิท 12,000 12,000 12,000 

กรรมการบรษัิท 10,000 10,000 10,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 15,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 10,000 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 15,000 15,000 15,000 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 10,000 10,000 10,000 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - - 15,000 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - - 10,000 

 
ทัง้นี ้ในปี 2561 คณะกรรมการบรษัิทไดร้ับคา่เบีย้ประชมุ ดงันี ้ 

(หน่วย : บาท) 

ชือ่ - นามสกลุ กรรมการ
บรษิทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

กรรมการสรร
หาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

รวม 

นายชาตชิาย พานชิชวีะ 60,000 - - - 60,000 

นายววิฒัน ์ กรมดษิฐ ์ 60,000 - - - 60,000 

นายปิยะ เตชากลู 50,000 - 10,000 - 60,000 

นางสมหะทยั พานชิชวีะ 40,000 - - - 40,000 

นางสวุรรณ ี ค ามัน่ 50,000 60,000 - - 110,000 

ดร.สพุจน ์ เธยีรวฒุ ิ 50,000 40,000 15,000 - 105,000 

นายก าชยั บญุจริโชต ิ 50,000 40,000 - - 90,000 

นางสาวนชิานันท ์ รัตนเกต ุ - - 10,000 - 10,000 

 
คา่ตอบแทนกรรมการรายปี 
 คดิจากผลประกอบการประจ าปีของบรษัิทฯ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี หลงัหกัภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล  
โดยใหค้ณะกรรมการบรษัิทมอี านาจจัดสรรเงนิจ านวนนีใ้หแ้กก่รรมการแตล่ะทา่น 
 
คณะกรรมการและคณะผูบ้รหิาร : ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  

ชือ่ - นามสกลุ ต าแหนง่ 

นายชาตชิาย พานชิชวีะ ประธานกรรมการบรษัิท/ กรรมการผูบ้รหิาร/ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

นายววิฒัน ์ กรมดษิฐ ์ รองประธานกรรมการบรษัิท/ กรรมการผูบ้รหิาร 

นายปิยะ  เตชากลู กรรมการบรษัิท/ กรรมการผูบ้รหิาร/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ กรรมการผูจั้ดการ/ 
(รักษาการ)ผูจั้ดการฝ่ายซอ่มบ ารงุ /CEO 

นางสมหะทยั พานชิชวีะ กรรมการบรษัิท 

นางสวุรรณ ี ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

ดร.สพุจน ์ เธยีรวฒุ ิ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง/ กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

นายก าชยั บญุจริโชต ิ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

นางสาวนชิานันท ์ รัตนเกต ุ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ (ฝ่ายปฏบิตักิาร)/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

นางสาวพรรณ ี คหูาวลัย ์ ผูจั้ดการอาวโุสฝ่ายการเงนิและบญัช ี/ CFO 

นายวนัิย  พุม่พศิ ผูจั้ดการอาวโุสฝ่ายปฏบิตักิาร 
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รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

ชือ่ - นามสกลุ ต าแหนง่ 

นางสาวโชตกิา วรีะศลิป์ ผูจั้ดการฝ่ายการเงนิและควบคมุ 

นางสาวปัทมาพร ประสาทเขต
การณ ์

ผูจั้ดการฝ่ายประกนัคณุภาพ/ (รักษาการ) ผูจั้ดการฝ่ายความปลอดภัย/ กรรมการบรหิาร
ความเสีย่งและเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

นางสาวปนัดดา โชตเินตร ผูจั้ดการฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละธรุการ 

หมายเหต ุ:   
1) นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ ไดร้ับแตง่ตัง้เป็น กรรมการบรหิารความเสีย่งและเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่4/2561 เมือ่วนัที ่6 พ.ย. 2561 
2) คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน 4 ทา่น คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 57.14 ของจ านวน

กรรมการบรษัิท 
3) ปี 2561 ไมม่กีารจัดประชมุกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารประชมุระหวา่งกนัเอง 
 
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร : ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 2559 2560 2561 

 จ านวน บาท จ านวน บาท จ านวน บาท 

เงนิเดอืนและผลประโยชนอ์ืน่ 7 คน 9,834,027 9 คน 11,570,990 8 คน 12,962,308 

ประกนัสงัคม 7 คน 58,500 9 คน 65,250 8 คน 72,750 

เงนิสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชพี 7 คน 129,505 9 คน 173,091 8 คน 184,796 

รวม 7 คน 10,022032 9 คน 11,809,331 8 คน 13,219,854 

 
สรปุสาระส าคญัอ านาจอนุมตัดิ าเนนิการของบรษิทัฯ ดงันี ้

ต าแหนง่ คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ
บรหิาร 

กรรมการ
ผูจ้ดัการ รายละเอยีดการปฏบิตังิาน 

การจัดท างบประมาณการลงทนุประจ าปี อนุมตัโิดย
คณะกรรมการบรษัิท 

- - 

การอนุมตัเิพิม่เตมิงบประมาณรายจา่ยการลงทนุประจ าปีที่
อยูน่อกเหนอืงบประมาณ 

วงเงนิเกนิ 10,000,000 
บาท ตอ่โครงการ 

วงเงนิไมเ่กนิ 
10,000,000 บาท 

ตอ่โครงการ 

- 

การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยป์ระเภททีด่นิและอาคาร เกนิกวา่ 10,000,000 
บาท 

ไมเ่กนิ 
10,000,000 บาท 

- 

การอนุมตักิารกอ่หนีห้รอืการกูย้มืเงนิทีผ่กูพนัตอ่บรษัิท วงเงนิเกนิ 10,000,000 
บาท ขึน้ไป 

วงเงนิไมเ่กนิ 
10,000,000 บาท 

- 

การขอใชง้บประมาณรายจา่ยการลงทนุตามงบประมาณ
ประจ าปีไดร้ับอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษัิท 

- เกนิ 5,000,000 
บาท 

ไมเ่กนิ 5,000,000 
บาท 

 
บคุลากรของบรษิทั : ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มพีนักงานทัง้สิน้ 338 คน  

ประเภท/ แผนก จ านวน (คน) 

ปี 2559  ปี 2560 ปี 2561 

ผูบ้รหิาร 7 9 8 

พนักงาน     

 ฝ่ายบญัช ี 4 4 5 

 ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 5 4 4 

 ฝ่ายการเงนิและควบคมุ 1 1 1 

 ฝ่ายประกนัคณุภาพ - 2 2 

ฝ่ายการตลาด 1 1 1 

 ฝ่ายซอ่มบ ารงุ 11 13 12 

ฝ่ายพฒันานักขบั - - 1 

ฝ่ายความปลอดภัย 1 1 1 

ฝ่ายไอท ี 1 1 1 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน - - 1 

ฝ่ายปฎบิตักิาร 17 21 30 

นักขบั 179 234 271 

รวมจ านวนพนกังาน 227 291 338 

หมายเหต ุ: ฝ่ายปฎบิตักิารและนักขบัของบรษัิทจะแบง่การบรหิารจัดการตามสถานทีล่านจอดรถของบรษัิทฯ ไดแ้ก ่นคิมอมตะนคร
ชลบรุ ีมาบตาพดุระยอง กบนิทรบ์รุปีราจนีบรุ ีกรงุเทพและเขตปรมิณฑล 

 
 

 
 

 

 



  หนา้ที ่19 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 
บคุลากรคอืหนึง่ฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนธกุจิใหก้า้วไปขา้งหนา้ การดูแลจัดหาสวัสดกิารใหน้ าพาบุคลกรไปถงึยัง

จดุหมายเป็นสิง่ส าคญัทีอ่าจมองขา้มไดใ้นธรุกจิและอตุสาหกรรมดงันี ้
 International Safety Standard 
 Drive with CARE 
 All new Bus body/ chassis and engine 
บรษัิทฯ เป็นผูน้ าการใหบ้รกิารรถโดยสารขนสง่บุคลากรระหวา่งแหลง่ทีพ่ักอาศัยในเขตชมุชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรม

หรอืสถานประกอบการ ซึง่กอ่ตัง้บรษัิทฯ ตัง้แตปี่ 2548 เขา้เป็นบรษัิทจดทะเบยีน เอ็ม เอ ไอ ในปี 2558 ดว้ยทนุจดทะเบยีน 110 
ลา้นบาท โดยปัจจุบนับรษัิทฯ จดทะเบยีนจ านวน 155 ลา้นบาท โดยบรษัิทฯ ไดน้ ามาตรฐานคณุภาพงานบรกิารทีโ่ดดเดน่เกีย่วกับ
การขนสง่บคุลากรจากการไดร้ับการรับรองมาตรฐานการบรหิารความปลอดภัยบนทอ้งถนน (ISO 39001 : 2012)  

รถบัสของบรษัิทฯ ประกอบจากแชสซีและเครื่องยนต์ (Bus body & Chassis) ใหม่จากบริษัทผูป้ระกอบชัน้น ามีการ
ออกแบบ และประกอบตวัถงัโดยค านงึถงึความปลอดภัยความสะดวกสบายของผูโ้ดยสาร ทัง้นี ้บรษัิทฯ เนน้ระบบอ านวยความสะดวก
และอุปกรณ์ความปลอดภัยทีค่รบครันและความสะอาดภายในรถ อกีทัง้ระบบปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ใหม่ทุกชิน้ นอกจากความ
สมบรูณ์ของยานพาหนะแลว้ บรษัิทฯ ยังใหค้วามส าคัญกับคณุภาพของพนักงานขับรถ ตัง้แตก่ารคัดเลอืก การดูแลดา้นสวัสดกิาร
และระบบการจัดการเกีย่วกับพนักงาน เชน่ การฝึกอบรม การวัดผลการปฏบิัตงิานอย่างตอ่เนื่อง เป็นตน้ และพนักงานขับรถตอ้งมี
ความพรอ้มอยู่เสมอเพือ่สง่มอบบรกิารอย่างปลอดภัยส าหรับผูโ้ดยสาร อกีทัง้บรษัิทฯ ยังมกีารพัฒนาเทคโนโลยตี่างๆ ทีเ่กีย่วกับ
กระบวนการเดนิรถอยา่งตอ่เนือ่ง  

 

เป้าหมายในการด าเนนิธุรกจิ 
บรษัิทฯ มกีลุม่ลกูคา้เป้าหมายไดแ้ก ่ผูป้ระกอบการ
ในภาคการผลิตที่มีที่ตั ้งโรงงานอยู่ในเขตนิคม
อตุสาหกรรม หรอืนอกเขตนคิมอตุสาหกรรมในพืน้ที่
ภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดไดแ้ก ่
จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุร ี
จังหวัดฉะเชงิเทรา จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวดัสระบรุ ี
และจังหวัดสรุาษฎรธ์านี ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา
บริษัทไดท้ าการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักความพึงพอใจ
ของลูกคา้เป็นส าคัญ และยดึมั่นกับนโยบายในการ
ใหบ้รกิารดงันี ้ 

 

 หลกัความปลอดภัย (Safety) 
 หลกัความน่าเชือ่ถอื (Reliability) 
 หลกัความสะดวกสบาย (Comfort) 

 
ประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการทีส่ าคญัในชว่งทีผ่า่นมา 

บรษัิท เอทพี ี30 จ ากัด (มหาชน) เริม่กอ่ตัง้เมือ่วันที ่20 ตลุาคม 2548 ในชือ่บรษัิท อมตะทรานสปอรต์ 30 จ ากัด โดย 
นายปิยะ เตชากลู ร่วมกับนายววิัฒน์ กรมดษิฐ ์และนายชาตชิาย พานชิชวีะ เพือ่ด าเนนิธรุกจิใหบ้รกิารขนสง่บคุลากรระหวา่งแหลง่
ชุมชนที่พักอาศัยไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะเขตพื้นที่เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก EEC 
(Eastern Economic Corridor Prieme/ Gateway to ASIA) ทัง้อุตสาหกรรมในประเทศและกลุม่ธรุกจิอุตสาหกรรมตา่งชาติทีม่ ี
สถานประกอบการตัง้อยูเ่ป็นจ านวนมาก ตอ่มาบรษัิทฯ มกีารเตบิโตและขยายธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่งและเมือ่วนัที ่27 สงิหาคม 2558 ได ้
เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI)  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทฯ มรีถโดยสารใหบ้รกิาร 5 ประเภท ไดแ้ก ่รถบสั รถมนิบิสัและรถไมโครบสั รถตูว้ไีอพ ีรถ
ตูแ้ละรถเกง๋ จ านวนทัง้สิน้ 280 คนั 
 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : บรษัิทฯ การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัในชว่ง 3 ปี ดงันี ้

ปี เดอืน รายละเอยีด 

2559 มกราคม  บรษัิทฯ ไดร้ับการตอ่ใบอนุญาตผูป้ระกอบการขนสง่ไมป่ระจ าทางระยะเวลาอกี 5 ปีจากกรมการ
ขนสง่ทางบก 

 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เมือ่วนัที ่4 มมีตอินุมตัเิรือ่งส าคญัดงันี ้
- การจัดสรรก าไรเป็นทนุส ารองและการจา่ยเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานปี 2558 เป็น

เงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.022 บาท รวม 9.68 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 82.05 ของก าไรสทุธ ิ
ก าหนดจา่ยเงนิปันผลวนัที ่1 พ .ค.  

2560 เมษายน  ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่3 มมีตอินุมตัเิรือ่งส าคญัดงันี ้
- การจัดสรรก าไรเป็นทนุ 1.17 ลา้นบาทและจา่ยเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิปี 2559 เป็น

เงนิสดและหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.04437 บาทรวมทัง้สิน้ 19.68 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ย
ละ 94.79 ของก าไรสทุธหิลงัหกัส ารองทางกฎหมาย ก าหนดจา่ยเงนิปันผลวนัที ่2 พ .ค.  
โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
1. จา่ยเงนิปันผลเป็นหุน้สามญั อตัรา 8 หุน้เดมิตอ่ 1 หุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.03125 

บาทตอ่หุน้ (เศษของหุน้ปันผลใหปั้ดทิง้)  
2. จา่ยเงนิปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.01348 บาท  

 การออกเครือ่งทางการเงนิ โดยออกใบส าคญัสทิธจิ านวน 123,750,000 หน่วยใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้
เดมิ 4 หุน้เดมิตอ่ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ2 ปี (ตัง้แตว่นัที ่24 
พ .ค . 60 ถงึวนัที ่23 พ.ค. 62) ราคาใชส้ทิธ ิ0.85 บาทตอ่หุน้ รวมทัง้สิน้ 105.19 ลา้นบาท 

 เพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ เพือ่รองรับการจา่ยหุน้ปันผลและการใชส้ทิธแิปลงสภาพ ATP30-
W1 ดงันี ้
- รองรับการจา่ยหุน้ปันผลจ านวน 55.00 ลา้นหุน้ 
- รองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพ ATP30-W1 จ านวน 123.75 ลา้นหุน้ 
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รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

ปี เดอืน รายละเอยีด 

2560 สงิหาคม • บรษัิทฯ ไดร้ับมาตรฐานการรับรองการบรหิารความปลอดภัยทางถนน (BSI ISO 39001: 2012 
Road traffic safety management system) โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่1 ส.ค. 60 ถงึ 31 ก.ค. 63 

2561 มกราคม  บรษัิทฯ ไดเ้ริม่น ารถมนิบิสัขนาดไมเ่กนิ 30 ทีน่ั่งมาใหบ้รกิารรับ-สง่ 

 เมษายน • ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมือ่วนัที ่2 เม.ย. มมีตอินุมตัเิรือ่งส าคญั ดงันี ้

- การจัดสรรก าไรเป็นทนุส ารอง 1.40 ลา้นบาทและจา่ยเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานปี 
2560 เป็นเงนิสดและหุน้ปันผลในอตัราหุน้ 0.03 บาท รวมทัง้สิน้ 15.64 ลา้นบาท คดิเป็น
รอ้ยละ 62.96 ของก าไรสทุธหิลงัหกัส ารองทางกฎหมาย ก าหนดจา่ยเงนิปันผลวนัที ่30 
เม.ย. 

2562 กมุภาพนัธ ์ • ทีป่ระชมุกรรมการครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่26 ก.พ. 2562 มมีตอินุมตัเิรือ่งส าคญั ดงันี ้
- จัดสรรก าไรเป็นเงนิทนุส ารองตามกฏหมาย 2.10 ลา้นบาท และประกาศจา่ยเงนิปันผลเป็น

เงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท ส าหรบัหุน้สามญั 548,226,281 หุน้ คดิเป็นจ านวนเงนิ 
21.93 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 56.51 ของก าไรสทุธปีิ 2561 และวนัก าหนดรายชือ่ผู ้
ถอืหุน้ทีส่ทิธไิดร้ับเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที ่12 เม.ย. 2562 จา่ยเงนิปันผลวนัที ่
30 เม.ย. 2562 

 
การแขง่ขนัทางธุรกจิ 
 เนื่องจากธรุกจิรถโดยสารไมป่ระจ าทางไม่มขีอ้จ ากัดในการเขา้ท าธรุกจิของผูป้ระกอบการรายใหม ่เพยีงแตอ่าศัยแหล่ง
เงนิทนุทีเ่พยีงพอและการไดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนสง่ รวมถงึผูข้บัขีต่อ้งไดร้ับใบอนุญาตขับขีย่านพาหนะตรงตามประเภทที่
กฎหมายก าหนด จงึท าใหม้จี านวนผูป้ระกอบการรถขนสง่โดยสารไมป่ระจ าทางรายใหมเ่กดิขึน้จ านวนมาก โดยในปี 2560 มจี านวน
ผูป้ระกอบการรถโดยสารไมป่ระจ าทางเทา่กับ 37,195 ราย และในปี 2561 มจี านวนผูป้ระกอบการเพิม่ขึน้เป็น 42,006 ราย หรือ
เพิม่ขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 12.93 ซึง่ส่วนใหญ่จะเนน้การแขง่ขันทางดา้นราคาและการบรกิารเป็นหลัก ทัง้นี้ฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯ 
ประเมนิสว่นแบง่การตลาดอยู่ทีม่ากกวา่รอ้ยละ 2 ของจ านวนประชากรในภาคการผลติอตุสาหกรรมของพืน้ที ่4 จังหวัดหลักในเขต
ภาคตะวันออกทัง้หมด ไดแ้ก่ จังหวัดฉะเชงิเทรา จังหวัดชลบรุี จังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุร ีนอกจากนี้เพิม่พืน้ทีใ่หบ้รกิารใน
จังหวดัสระบรุ ีจังหวดัสรุาษฎรธาน ีและกรงุเทพฯ โดยจุดเดน่ของบรษัิทฯ ทีท่ าใหส้ามารถแขง่ขนัในตลาดได ้คอืการใหค้วามส าคัญ 
โดยน ามาตรฐานคณุภาพบรกิารทีโ่ดดเด่น จากการรับรองมาตรฐานการบรหิารความปลอดภัยบนทอ้งถนน (ISO 39001: 2012) 
ควบคูไ่ปกบัการใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชบ้รกิารรถในแตล่ะเสน้ทางกบัทางลกูคา้ 
  
ตารางแสดงโครงสรา้งรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2559 2560 2561 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

รถโดยสารของบรษิทัฯ  231.42 76.94 277.66 79.90 352.41 85.53 

 รถบสั 214.40 71.28 249.51 71.80 289.83 68.70 

 รถมนิบิสั 1.60 0.53 4.52 1.30 27.00 6.40 

 รถตู ้ 14.06 4.67 21.62 6.22 31.52 7.47 

 รถตู ้วไีอพ ี 1.36 0.46 1.94 0.56 3.91 0.93 

 รถเกง๋  - - 0.07 0.02 0.15 0.03 

รถโดยสารรว่มบรกิาร 69.36 23.06 69.84 20.10 69.47 16.47 

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 300.78 100.00 347.50 100.00 421.88 100.00 

รายไดอ้ืน่ 1.80  1.14  1.98  

หมายเหต ุ : รายไดอ้ืน่ของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยรายไดใ้หบ้รกิารดา้นการบรหิารเพิม่เตมิแกร่ถรว่มบรกิาร ดอกเบีย้ เงนิฝากธนาคาร ตดั
จ าหน่ายก าไรจากการขายและเชา่กลบัยานพาหนะ ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยส์นิ และเงนิรับคนืกองทนุส ารองเลีย้งชพี
ของพนักงาน 

 
ตารางแสดงจ านวนรถโดยสารทีใ่หบ้รกิาร แยกตามรถทีใ่หบ้รกิารระหวา่งปี 2559 - ปี 2561 

(หน่วย : คนั) 

รถโดยสาร 2559 2560 2561 

จ านวนรถ รอ้ยละ จ านวนรถ รอ้ยละ จ านวนรถ รอ้ยละ 

รถโดยสารของบรษิทัฯ  176 66.16 238 72.56 280 75.68 

รถบสั 147 55.26 186 56.71 193 52.16 

รถมนิบิสั 5 1.88 11 3.35 28 7.57 

รถตู ้ 22 8.27 33 10.06 51 13.78 

รถตู ้วไีอพ ี 2 0.75 7 2.13 7 1.89 

รถเกง๋  - - 1 0.31 1 0.28 

รถโดยสารรว่มบรกิาร 90 33.84 90 27.44 90 24.32 

รถบสั 10 3.76 10 3.05 10 2.70 

รถตู ้ 80 30.08 80 24.39 80 21.62 

รวมรถโดยสาร 266 100.00 328 100.00 370 100.00 
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รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

รายไดค้า่บรกิารจากลกูคา้ปี 2560 - ปี 2561 
 

 
 

ขอ้มูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 

 
รายละเอยีด หนว่ย ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2559 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2560 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2561 

ทนุจดทะเบยีน บาท 110,000,000 154,687,500 154,687,500 

ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ บาท 110,000,000 123,749,951 130,365,945 

หุน้สามญั หุน้ 440,000,000 618,750,000 618,750,000 

หุน้สามญัทีช่ าระ หุน้ 440,000,000 494,999,804 523,423,781 

มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หุน้ บาท 0.25 0.25 0.25 

หมายเหตุ : บรษัิทฯ มกีารจดทะเบยีนเพิม่ทุนหุน้สามัญจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ ATP30-W1 ครัง้ที ่3 เมือ่วันที ่28 ธันวาคม 
2561 กับทางกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 จ านวน 24.76 ลา้นหุน้ ดังนี้ ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้
จ านวน 137,056,570 บาทและจ านวนหุน้สามญั 548,226,281หุน้  

 
ผูถ้อืหุน้: รายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญแ่ละสดัสว่นการถอืหุน้ 10 ล าดบัแรก โดยแสดงจ านวนหุน้ทีถ่อื ณ ตน้ปีจนถงึปัจจบุนั ดงันี ้

ล าดบั ชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

  1 มกราคม 2562 13 มนีาคม 2562  

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

 1.1  นายชาตชิาย พานชิชวีะ 64,260,000 76,024,800 13.87  

 1.2  นางสมหะทยั พานชิชวีะ 7,560,000 7,560,000 1.38  

 1.3  นายพาทศิ พานชิชวีะ 7,560,000 7,560,000 1.38  

 1.4  นายสารศิ พานชิชวีะ 7,560,000 7,560,000 1.38  

 1.5  เด็กหญงิอาภาพศิ พานชิชวีะ 7,560,000 7,560,000 1.38  

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

 2.1  นายปิยะ เตชากลู 50,625,000 55,000,000 10.03  

 2.2  นางสายสทุธ ิเตชากลู 49,562,887 44,507,087 8.12  

3 นายววิฒัน ์กรมดษิฐ ์ 34,200,000 42,750,000 7.80 * 

4 บรษิทั กรมดษิฐ ์คอรป์ จ ากดั 29,490,199 29,390,199 5.36  

5 นายพงษช์ยั จงไพศาลศลิป์ 13,070,000 16,159,500 2.95  

6 นายบณัฑติ ตงุคะเศรณ ี 14,000,000 15,372,000 2.80  

7 นางสาววภิาว ีกรมดษิฐ ์ 11,342,800 12,662,903 2.31  

8 นางจรญูลกัษณ ์พานชิชวีะ 10,125,000 10,125,000 1.85  

9 นางนาธฤด ีศรปีระจติตชิยั 2,000,000 9,300,000 1.70  

10 นายอภริเมธ อตุรวณชิ - 8,405,400 1.53  

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

อืน่ๆ 186,083,918 198,289,392 36.17  

รวมท ัง้ส ิน้ 494,999,804 548,226,281 100.00  

หมายเหต:ุ  
- เมือ่วันทีปิ่ดสมดุ 13 มนีาคม 2562 คณะกรรมการบรษัิทแตล่ะทา่นไมม่สีดัสว่นการถอืหุน้รวมกนัเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของหุน้

สามัญทัง้หมดและจ านวนหุน้ทีถ่อืรวมกันของคณะกรรมการทัง้หมดทัง้ทางตรงและทางออ้ม รวมกันคดิเป็นคดิเป็น 45.33 
ของจ านวนหุน้สามญัทัง้หมด 

- ขอ้มูลการถอืหุน้ของคณะผูบ้รหิาร ณ วันที ่13 มนีาคม 2562 มนีางสาวนชิานันท ์รัตนเกตุเป็นผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการมี
จ านวนหุน้ 312,500 หุน้และนางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์เป็นผูจั้ดการฝ่ายประกนัคณุภาพ มจี านวนหุน้ 83,750 หุน้ 

 
การออกหลกัทรพัยอ์ ืน่ 

บรษัิทฯ มหีลักทรัพยแ์ปลงสภาพ คอื ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษัิท เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 
รุน่ที ่1 ส าหรับผูถ้อืหุน้เดมิ (ATP30-W1) โดยก าหนดระยะเวลาการใชส้ทิธสิ าหรับผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธแิปลง
สภาพ ATP30-W1 ได ้4 ครัง้ ไดแ้ก่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 วันที่ 28 ธันวาคม 2561 และวันที่ 23 
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รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

พฤษภาคม 2562 ซึง่ก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยตรงกบัวนัที ่23 พฤษภาคม 2562 อตัราการใชส้ทิธ ิใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย 
มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ราคา 0.85 บาท ระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชส้ทิธติัง้แตว่นัที ่8 - 22 พฤษภาคม 2562 

 
นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

บรษัิทฯ มนีโยบายการจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในแตล่ะปี ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธทิีเ่หลอืหลงัจากหกัภาษี
และส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพจิารณาจากงบการเงนิของบรษัิทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงนิปันผล
ดงักลา่วจะขึน้กบักระแสเงนิสด แผนการลงทนุ เงือ่นไขทางกฎหมาย โดยทางบรษัิทฯ ค านงึถงึความจ าเป็นและเหมาะสมของปัจจัย
อืน่ๆ ในอนาคต และการจา่ยเงนิปันผลนัน้จะไมม่ผีลกระทบตอ่การด าเนนิงานปกตขิองบรษัิทฯ อยา่งมนัียส าคญั 

ทัง้นี้ มตคิณะกรรมการของบรษัิทฯ ทีอ่นุมัตใิหจ้่ายเงนิปันผลจะตอ้งน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมัต ิอนึง่ 
คณะกรรมการบรษัิทฯ มอี านาจในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลได ้หากเห็นสมควรวา่มคีวามเหมาะสมและไมก่ระทบตอ่
การด าเนนิงานของบรษัิทฯ ทัง้นี้จะตอ้งรายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุทกุคราว 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราก าไรสทุธติอ่หุน้พืน้ฐาน (บาท) 0.040 0.044 0.053 0.079 

อตัราเงนิปันผลตอ่หุน้ (บาท) 0.022 0.045 0.030 0.040 

มลูคา่เงนิปันผลทีจ่า่ย (บาท) 9,680,000 19,681,201 15,643,871 21,929,051 

อตัราการจา่ยเงนิปันผล รอ้ยละ 89.92 รอ้ยละ 94.79 รอ้ยละ 62.96 รอ้ยละ 56.51 

หมายเหต ุ:  อตัราการจา่ยเงนิปันผลค านวณมาจากเงนิปันผลจา่ยส าหรับปี หารดว้ยก าไรสทุธปีิ 2561 หกัหลงัส ารองตามกฏหมาย
ตัง้เพิม่ส าหรับปี 2561 

 

ปจัจยัความเสีย่ง 
บรษัิทฯ ตระหนักถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุความเสีย่งอยา่งเป็นระบบมปีระสทิธภิาพ โดยการ

ก าหนดโครงสรา้งและนโยบายการบรหิารจัดการความเสีย่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่วตัถปุระสงคห์ลกัในการป้องกนัและบรหิารความ
เสีย่ง รวมถงึการก าหนดแนวปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

ดงันัน้ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งท าการตดิตามแผนงานบรหิารความเสีย่งในระดับองคก์ร เพือ่ใหม้กีารบรหิารจัดการ
ความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถควบคุมใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรับได ้ตามนโยบายบรหิารความเสีย่งของบรษัิทฯ โดยมี
รายละเอยีดของการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นสาระส าคญัดงันี ้

 
ความเสีย่งดา้นการด าเนนิธุรกจิ 
ความเสีย่งจากการทีก่ลุม่ลกูคา้จ านวนนอ้ยรายและอยูใ่นวงจ ากดั 

บรษัิทฯ ด าเนนิธรุกจิใหบ้รกิารเดนิรถโดยสารแกโ่รงงานในเขตนคิมอตุสาหกรรมและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงเป็นหลัก โดยมรีายได ้
จากใหบ้รกิารเดนิรถระหวา่ง ปี 2559 ถงึปี 2561 เทา่กบั 300.78 ลา้นบาท 347.50 ลา้นบาท และ 421.88 ลา้นบาทมแีนวโนว้ขยาย
การเตบิโตเพิม่ขึน้ทกุปี 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 บรษัิทฯ มจี านวนลกูคา้ 35 ราย ซึง่ลักษณะการใหบ้รกิารเดนิรถจะด าเนินการในรูปแบบของ
สญัญาใหบ้รกิารเดนิรถทีข่ ึน้อยู่กับราคา ขอ้ตกลง ความตอ้งการและนโยบายภายในของลกูคา้แตล่ะราย สว่นระยะเวลาของสญัญา
บรกิารมตีัง้แต ่1-5 ปี ทัง้นี ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทฯ มลีกูคา้รายใหญจ่ านวน 6 ราย รายไดค้า่บรกิารรวม 168.50 ลา้นบาท
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 39.94 ท าใหบ้รษัิทฯ อาจไดร้ับความเสีย่งจากการมลีกูคา้มจี านวนนอ้ยรายและอยูใ่นวงทีจ่ ากดั 

บรษัิทฯ ตระหนักถงึความเสีย่งดังกลา่ว ดังนี้จงึมกีารก าหนดแผนงานทีช่ดัเจนในการรักษาลกูคา้รายเดมิและหาลกูคา้ราย
ใหมเ่ขา้มาทดแทนเพือ่เพิม่จ านวนลกูคา้ในมอืและลดการพึง่พงิรายไดจ้ากลกูคา้รายใหญบ่างราย ทัง้นีบ้รษัิทฯ เชือ่มัน่วา่โอกาสทีจ่ะ
สญูเสยีลกูคา้ปัจจุบันมนีอ้ย เนื่องจากบรษัิทฯ ใหบ้รกิารลกูคา้สว่นใหญ่และลกูคา้รายใหญ่ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
ยาวนาน  

ส าหรับการขยายฐานลกูคา้ บรษัิทฯ ไดม้กีารจัดหาลกูคา้รายใหมอ่ยา่งสม า่เสมอโดยมกีารก าหนดราคาและระยะเวลาสญัญา
บรกิารทีเ่ป็นไปตามความเหมาะสมของลกูคา้แตล่ะราย ท าใหม้ั่นใจไดว้า่บรษัิทฯ จะสามารถเพิม่สว่นแบง่ทางการตลาดในอนาคต 
ซึง่จะชว่ยลดผลกระทบจากความเสีย่งดังกลา่วได ้นอกจากนี้ บรษัิทฯ มกีารกระจายความเสีย่งโดยการจัดหาลกูคา้ในหลายกลุ่ม
อตุสาหกรรม (Industry Diversification) เพือ่ลดความเสีย่งทีล่กูคา้รายใหญ่ในกลุม่ธรุกจิเดยีวกันจะไมต่อ่สัญญาเนื่องจากผลของ
สภาวะเศรษฐกจิในขณะนัน้ๆ ซึง่อาจน าไปสูค่วามเสีย่งในความไมต่อ่เนือ่งของรายไดใ้นภาวะเศรษฐกจิตกต า่ 

 
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงราคาน า้มนัเชือ้เพลงิของตลาดโลก 

น ้ามนัเชือ้เพลงิจัดเป็นตน้ทนุหลกัทีส่ าคัญในการประกอบธรุกจิของบรษัิทฯ เนือ่งจากบรษัิทฯ ใชน้ ้ามันดเีซลเป็นเชือ้เพลงิ
ในการใหบ้รกิารเดนิรถ ดงันัน้ความผนัผวนในราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิมผีลกระทบโดยตรงตอ่ผลการด าเนนิของบรษัิทฯ ทัง้นี ้ราคาน ้ามัน
ขึน้อยูก่บัตอปุสงคแ์ละอปุทานในตลาดโลกเป็นหลกั โดยมสีภาวะการณ์ทางการเมอืงระหวา่งประเทศและปัจจัยทางเศรษฐกจิ รวมไป
ถงึเหตกุารณ์ส าคญัตา่งๆ ทัว่โลกอาจจะเป็นปัจจัยรองในการเปลีย่นแปลงของราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

บรษัิทฯ ไมม่กีารท าสัญญาซือ้น ้ามันกับผูจ้ าหน่ายน ้ามันลว่งหนา้ เพือ่บรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการผันผวนของ
ราคาน ้ามนัดเีซล ท าใหบ้รษัิทฯ ตอ้งน าปัจจัยดา้นตน้ทนุน ้ามันมาพจิารณาในการก าหนดคา่บรกิารใหแ้กล่กูคา้ ซึง่บรษัิทฯ มรีูปแบบ
การก าหนดอตัราคา่บรกิารเดนิรถ 2 ประเภท ไดแ้ก ่ 
1. การก าหนดคา่บรกิารแบบคงที ่: ก าหนดคา่บรกิารตามระยะทางทีผ่นัแปรตามอตัราคา่น ้ามนัชดเชย ซึง่อตัราคา่น ้ามนัชดเชย

จะค านวณจากปรมิาณน ้ามนัทีใ่ชใ้นแตล่ะเสน้ทางและสว่นตา่งของราคาน ้ามนัเฉลีย่และราคาน ้ามนัทีร่ะบไุวต้ามสญัญา  
2. การก าหนดคา่บรกิารแบบผันแปรตามราคาน ้ามนัและระยะทางทีใ่ชบ้รกิาร : ก าหนดคา่บรกิารขัน้ต า่ทีเ่รยีกเก็บตอ่เดอืนโดย

บวกคา่บรกิารเพิม่เตมิตามระยะทางและราคาน ้ามนัทีเ่กดิขึน้  
บรษัิทฯ ตระหนักถงึความส าคัญของการบรหิารตน้ทุนน ้ามัน จงึไดใ้ชก้ลยุทธก์ารกระจายความเสี่ยงดังกล่าว โดยแบ่ง

สดัสว่นสัญญาใหบ้รกิารทีก่ าหนดอัตราคา่บรกิารแบบคงทีแ่ละสัญญาใหบ้รกิารทีเ่ปลีย่นแปลงตามราคาน ้ามันทีร่อ้ยละ 54.29 และ
รอ้ยละ 45.71 ของจ านวนสัญญาทัง้หมด ซึง่ลักษณะสัญญาทีแ่ตกตา่งดังกล่าว สามารถชว่ยลดผลกระทบจากความเสีย่งทีอ่าจ
เกดิขึน้จากความผันผวนของราคาน ้ามันดเีซลไดร้ะดับหนึ่ง ประกอบกับสัญญาของลูกคา้ทีก่ าหนดอัตราค่าบรกิารแบบคงที่ ระบุ
เงือ่นไขใหบ้รษัิทฯ สามารถเจรจากับลกูคา้ไดห้ากราคาน ้ามันมกีารเปลีย่นแปลง รวมถงึการก าหนดคา่บรกิารเฉพาะคา่รถและคา่นัก
ขับแบบคงทีต่่อเดอืน ซึง่ถอืเป็นการสรา้งรายรับทีแ่น่นอน และยังเป็นการชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถรักษาอัตราก าไรใหอ้ยู่ในระดับ
ใกลเ้คยีงตอ่เนือ่ง  

บรษัิทฯ เนน้ความส าคญัในการบรหิารและควบคมุตน้ทนุน ้ามนัเชือ้เพลงิ โดยน าระบบสารสนเทศเขา้มาใชเ้ก็บขอ้มลูของรถ
แตล่ะคันเพือ่ใชใ้นการวเิคราะหแ์ละปรับปรงุการใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิในรถแตล่ะคันใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ทัง้นี้ ระบบสารสนเทศ
ดงักลา่วชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถตรวจสอบขอ้มลูตา่งๆ ได ้อาท ิปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิของรถโดยสารและขอ้มลูการเดนิรถใน
แตล่ะวัน ซึง่ฝ่ายบรหิารสามารถน าขอ้มลูดังกลา่วมาวางแผนและปรับปรงุรปูแบบการใหบ้รกิารใหม้กีารใชน้ ้ามันอยา่งมปีระสทิธภิาพ
และเหมาะสม นอกจากนี้ บรษัิทฯ ยังมโีครงการอบรมพฤตกิรรมการขับขีท่ีถ่กูตอ้งแกนั่กขับจากบรษัิทฯ ผลติรถยนตโ์ดยสารชัน้น า  



  หนา้ที ่23 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

ทัง้นี้ การบรหิารตน้ทนุน ้ามันเชือ้เพลงิและการพัฒนาบคุลากรดังกลา่วคาดวา่จะลดตน้ทนุน ้ามนัเชือ้เพลงิลงไดร้อ้ยละ 5 ถงึรอ้ยละ 
10 โดยประมาณ  

 
ความเสีย่งจากการขาดแคลนนกัขบั 

นักขับเป็นหัวใจส าคญัของบรษัิทฯ ในการขบัเคลือ่นบรษัิทฯ ใหก้า้วไปขา้งหนา้ ดังนัน้บรษัิทฯ จงึก าหนดคา่ตอบแทนและ
สวัสดกิารต่างๆ ที่เหมาะสมเพียงพอเนื่องจากการพัฒนานักขับใหผ้่านมาตรฐานการขับที่ปลอดภัยและมีความช านาญในการ
ปฏบิัตงิานทีต่อ้งใชร้ะยะเวลานาน ทัง้ยังมกีฎขอ้บังคับดา้นร่างกายและความพรอ้มในการปฏบิัตงิานทีร่ัดกุมเป็นเหตุใหอ้ัตราการ
หมนุเวยีนบคุลากรดา้นนักขบัอยูใ่นระดบัทีส่งู ซึง่บรษัิทฯ มกีารเพิม่และทดแทนจ านวนนักขบัอยูเ่สมอเพือ่รองรับการเตบิโตของธรุกจิ
ใหบ้รกิารเดนิรถโดยสารไมป่ระจ าทาง หากบรษัิทฯ ขาดแคลนนักขบัทีด่แีละมคีณุภาพหรอืภาวะขาดแคลนนักขบัไมเ่พยีงพอกบัการ
ใหบ้รกิารอาจสรา้งผลกระทบตอ่ความสามารถในการสรา้งรายไดข้องกจิการ  

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคัญกับการรักษานักขับที่มคีุณภาพและปรมิาณนักขับใหเ้พยีงพอต่อการใหบ้รกิาร โดยการก าหนด
คา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมกับการท างานของนักขบัเพือ่เป็นการประกันรายไดต้อ่เดอืนทีไ่ดร้ับและใหส้วสัดกิารตา่งๆ ทีเ่หมาะสมเสมอืน
พนักงานบรษัิททั่วไป อกีทัง้การสรา้งแรงจงูใจในการปฎบิัตติามขอ้ก าหนดของบรษัิทฯ อยา่งเครง่ครัดเป็นรางวลัแกนั่กขบัทีม่คีวาม
ประพฤตทิีด่ ี อาท ิการเขา้งานตรงเวลา และการรับส่งในจุดรับ-ส่งพนักงานตามก าหนดในเวลานัดหมายตามมาตรฐานขับขี่เชงิ
ป้องกนัอยา่งปลอดภัย มาตรฐานการใชค้วามเร็ว และการตรวจสขุภาพผา่นหลกัเกณฑท์ีบ่รษัิทฯ ก าหนด อาท ิการปลอดแอลกอฮอล์
และสารเสพตดิ เป็นตน้ นอกจากนีใ้นกรณีทีเ่กดิความไมเ่พยีงพอของนักขบั บรษัิทฯ ก็จะมกีารจัดหาพนักงานในหลายชอ่งทาง อาท ิ
ลงเว็บไซดห์างาน การตดิประกาศรับสมคัร การชกัชวนจากพนักงานสูเ่พือ่นและญาตพิีน่อ้ง เมือ่ไดเ้ขา้เป็นพนักงานของบรษัิทฯ แลว้
ก็ตอ้งปฏบิัตติามคณุสมบตัขิองทางบรษัิทฯ จากนัน้นักขับจะเขา้สูร่ะบบการฝึกอบรมของบรษัิทฯ  เพือ่พัฒนาทักษะและผลักดันนัก
ขบัในสว่นนีใ้หม้คีณุภาพในการปฏบิตังิาน 

นอกจากนี้ บรษัิทฯ ยังส ารองนักขับจากพนักงานฝ่ายปฏบิัต ิกรณีที่เกดิภาวะการขาดแคลนนักขับฉุกเฉิน โดยพนักงาน
ดังกล่าวจะตอ้งมีใบอนุญาตในการขับขี่รถโดยสารไม่ประจ าทางและไดร้ับการอบรมเช่นเดยีวกับนักขับทุกประการ แต่จากการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา บรษัิทฯ ยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนนักขับ จงึมั่นใจไดว้่าจะไดร้ับผลกระทบจากความเสีย่งดังกล่าว
คอ่นขา้งนอ้ย 

 
ความเสีย่งจากการแขง่ขนัในธุรกจิ 

ธรุกจิใหบ้รกิารเดนิรถโดยสารแบบไมป่ระจ าทางนัน้มขีอ้จ ากัดในการเขา้สูธ่รุกจินอ้ย (Low entry barrier) เนื่องจากธรุกจิ
ไมต่อ้งมกีารขอสัมปทานจากทางภาครัฐ อกีทัง้หากมจี านวนเงนิทีเ่พยีงพอก็สามารถเขา้มาเป็นผูป้ระกอบการได ้โดยสว่นใหญ่เป็น
การแขง่ขนัดา้นราคาบรกิาร (Price Compitition) 

บรษัิทฯ สามารถสรา้งจุดแข็งและความแตกตา่งทีช่ดัเจนในดา้นคณุภาพทัง้การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์
ในการจัดท าสถติแิละขอ้มลูตา่งๆ เชน่ ขอ้มลูการเดนิรถ เพือ่ปรับปรงุและพัฒนาคณุภาพการบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้ ทัง้นี ้บรษัิทฯ ยังมกีาร
จัดอบรมนักขบัเพือ่พฒันาคณุภาพการขับขี ่ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถดงึดดูกลุม่ลกูคา้ทีค่ านงึถงึปัจจัยดา้นคณุภาพและความปลอดภัย
ของบคุลากร ซึง่น าไปสูค่วามเชือ่มัน่ในการใหบ้รกิาร (Brand Loyalty) และเกดิการโฆษณาแบบปากตอ่ปาก (Word of mouth) 

อย่างไรก็ด ีบรษัิทฯ ไดต้ระหนักถงึความเสีย่งดังกลา่ว เพือ่เป็นการลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการแข่งขันทางธุรกจิ 
บรษัิทฯ จงึไดก้ าหนดแผนป้องกันความเสีย่งโดยใชน้โยบายการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันทีส่งูขึน้ อาท ิการใหบ้รกิารรถ
โดยสารทีห่ลากหลาย (Product Variety) รูปแบบการใหบ้รกิารทีเ่หมาะสมกับงบประมาณและความตอ้งการของลกูคา้ (Product 
Design) และการใหค้ าปรกึษาตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยของลกูคา้ดว้ยประมาณการคา่ใชจ้่ายตอ่หวัทีเ่หมาะสม (Optimising Cost per man) 
เพือ่ใหลู้กคา้สามารถใชบ้รกิารดว้ยตน้ทุนทีส่มเหตุสมผลโดยคงไวซ้ ึง่คุณภาพดา้นความปลอดภัย ความสะดวกสบายและความ
น่าเชือ่ถอื ซึง่เป็นการป้องกนัความเสีย่งจากการแขง่ขนัของคูแ่ขง่อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูจ้ าหนา่ยยานพาหนะรายใหญน่อ้ยราย 

บรษัิทฯ มรีายการสัง่ซือ้สั่งจา้งเพือ่การด าเนนิธรุกจิสว่นใหญจ่ากการสัง่ซือ้ยานพาหนะ การวา่จา้งรถโดยสารรว่มบรกิาร คา่
น ้ามนัเชือ้เพลงิ และคา่กรมธรรมร์ถยนต ์ซึง่บรษัิทฯ จะสั่งซือ้สั่งจา้งจากผูจ้ าหน่าย และ/หรอืผูร้ับจา้งทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีน Vendor 
List ของบรษัิทฯ เทา่นัน้ 

การใหบ้รกิารของบรษัิทฯ สว่นใหญ่เป็นยานพาหนะรถบัสโดยสาร ทีผ่า่นมาบรษัิทฯ จะมกีารสั่งซือ้จากผูจ้ าหน่ายไมก่ีร่าย
ทกุปี หากผูจ้ าหน่ายงดจ าหน่ายหรอืงดใหบ้รกิารกับบรษัิทฯ ทัง้นี้บรษัิทฯ อาจไดร้ับผลกระทบโดยตรงจากการจัดการรถโดยสารมา
วิง่ไมท่นัตามสญัญา ซึง่ปัจจบุนับรษัิทฯ มกีารหาผูจ้ าหน่ายรายอืน่เพิม่ขึน้แลว้ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่จะไดร้ับความเสีย่งประเด็นนีล้ดลง 

 
ความเสีย่งดา้นการบรหิารการจดัการ 
ความเสีย่งดา้นการบรกิารการจดัการโดยการพึง่พงิผูบ้รหิารหลกั 

บรษัิทฯ มกีารก่อตัง้ในปี 2548 ผูบ้รหิารหลักคือ นายปิยะ เตชากูล ซึง่มปีระสบการณ์และชือ่เสียงในวงการธุรกจิการ
ใหบ้รกิารขนสง่มานาน จนไดส้รา้งความน่าเชือ่ถอื ความเชือ่มัน่และความสมัพนัธอ์นัดกีบัทางลกูคา้ของบรษัิทฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่
การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารหลกัจงึอาจสง่ผลกระทบกบัความเสีย่งในการด าเนนิธรุกจิได ้

บรษัิทฯ ตระหนักถงึความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จงึก าหนดแนวทางในการลดความเสีย่งดว้ยการระบขุอบเขตอ านาจหนา้ที่
ความรับผดิชอบและอ านาจอนุมัตใินแตล่ะต าแหน่งและสว่นงานอย่างชดัเจน โดยมกีารกระจายอ านาจในการบรหิารและการจัดการ
อยา่งเป็นระบบผา่นผังอ านาจอนุมัตทิีไ่ดก้ าหนดไว ้สรา้งกรอบแนวทางในการสรา้งบคุลากรของบรษัิทฯ ขึน้มาทดแทนดว้ยการส่ง
อบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอก เพือ่เพิม่ความรู ้ความสามารถ รวมไปถงึมอบหมายหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตา่งๆ 
ใหผู้ม้คีวามรูแ้ละความสามารถและพจิารณาผลตอบแทนอย่างเหมาะสม เพือ่เพิม่แรงจูงใจในการปฏบิัตหินา้ทีแ่ละลดการพึง่พงิ
พนักงานรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ทัง้นี้ บรษัิทฯ มนีโยบายสรรหาบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถเขา้มาร่วมงานกับบรษัิทฯ ให ้
สอดคลอ้งกบัแผนธรุกจิอกีดว้ย ดงันัน้ บรษัิทฯ มั่นใจวา่จะสามารถลดความเสีย่งจากการพึง่พงิผูบ้รหิารหลักและสรา้งบรษัิทฯ อยา่ง
ยั่งยนืโดยลดการพึง่พงิกรรมการและผูบ้รหิารหลกัได ้
 ทัง้นี ้สามารถดเูพิม่เตมิทีแ่บบแสดงรายงานประจ าปี 2561 สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ 

 
 

 

 

 

 



  หนา้ที ่24 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

การจดัการ และการก ากบัดูแลกจิการ 

การก ากบัดแูลการปฏบิตัติามหลกัการดแูลกจิการทีด่ ี
การก ากบัดแูลการปฎบิตัติามหลกัการดแูลกจิการทีด่ ีซ ึง่คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

ภายใตห้ลักเกณฑข์องบรษัิทมหาชนตามระเบยีบปฎบิัตขิองส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทัพย ์(กลต.) 
และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน อีกทัง้ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนถือเป็นแนวทางปฎิบัตอิย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหบ้รษัิทฯ มี
พฒันาการทีด่ตีามผลประเมนิดา้นการรายงานบรรษัทภบิาทอยา่งตอ่เนือ่ง ส าหรับปี 2561 บรษัิทฯ อยูใ่นระดบั “ด”ี โดยมรีายละเอยีด 
ดงันี ้

ส าหรบัปี รอ้ยละ 

2559 66 

2560 75 

2561 82 

 
จากผลการประเมนิ CGR ท าใหค้ณะกรรมการบรษัิทเชือ่มั่นวา่การยดึมั่นในหลักธรรมาภบิาล จรยิธรรมและคณุธรรมในการ

ด าเนนิธุรกจิสามารถเสรมิสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้ับกจิการแบบยั่งยืนและสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาการก ากับดูแลกจิการใหม้ี
ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ โดยบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงันี้ 

 
หมวดที ่1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Right Of Shareholder) 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคัญกบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเทา่เทยีมกัน ซึง่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ดงักลา่วครอบคลมุสทิธพิืน้ฐาน
ตา่งๆ อาท ิการซือ้ขายหลกัทรัพยท์ีถ่อือยู่ การมสีว่นแบง่ในก าไรของกจิการ การไดร้ับขา่วสารขอ้มลูของกจิการอยา่งเพยีงพอ การ
เขา้ร่วมการประชมุเพือ่ออกเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่แตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีและเรือ่งทีม่ผีลกระทบ
ตอ่บรษัิทฯ อาท ิการจัดสรรเงนิปันผล การก าหนดหรอืแกไ้ขบังคับ หนังสอืบรคิณหส์นธ ิและการลดทุนหรอืเพิม่ทุน เป็นตน้ ซึง่
นอกเหนือจากสทิธพิื้นฐานดังกล่าวแลว้ บรษัิทฯ ก าหนดใหม้กีารด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพือ่เป็นการส่งเสรมิและอ านวยความ
สะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ดงันี ้
1.1 บรษัิทฯ จะเผยแพรข่อ้มลูประกอบวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้ในเว็บไซดข์องบรษัิทฯ กอ่นจัดสง่เอกสาร โดยบรษัิทฯ 

จะจัดสง่หนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบลว่งหนา้กอ่นวันประชมุไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน ซึง่ระบวุนั เวลา สถานที ่
วาระการประชมุตลอดจนเอกสารขอ้มลูประกอบการประชมุอยา่งครบถว้น รวมถงึแจง้กฎเกณฑต์า่งๆ ทีใ่ชใ้นการประชมุและ
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงมต ิ

1.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง บรษัิทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการ
อสิระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชมุแทนได ้โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บรษัิทฯ ไดจั้ดส่งไปพรอ้มกับ
หนังสอืนัดประชมุ 

1.3 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถแสดงความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล้ว่งหนา้กอ่นหนา้วนัประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึใน
การประชมุ บรษัิทจะจัดสรรเวลาใหเ้หมาะสมเพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถามแสดงความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะตา่งๆ 
ไดอ้ยา่งเต็มทีแ่ละเป็นอสิระ โดยบรษัิทฯ จะใหข้อ้มลูรายละเอยีดในเรือ่งดงักลา่วอยา่งเพยีงพอแกผู่ถ้อืหุน้ 

1.4 กรรมการทกุคนจะเขา้รว่มประชมุเวน้แตก่รณีทีม่เีหตจุ าเป็น เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถซกัถามในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งได ้
1.5 เมือ่การประชมุเสร็จสิน้ บรษัิทฯ จะจัดท ารายงานการประชมุเพือ่แสดงขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ

ตรวจสอบได ้
 

หมวดที ่2 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีม (Equitable Treatment of Shareholder)  
บรษัิทฯ มแีนวทางการปฎบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายการ ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษัิท ผูถ้อื

หุน้รายใหญห่รอืผูถ้อืหุน้รายยอ่ยอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทยีมกนั เพือ่เป็นการสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูถ้อืหุน้วา่คณะกรรมการและฝ่าย
จัดการของบรษัิทจะดแูลและใชเ้งนิของผูถ้อืหุน้เป็นไปอยา่งเหมาะสม โดยไดก้ าหนดแนวทางปฎบิตัใิหผู้ถ้อืหุน้ไดร้ับการปฎบิัตแิละ
ปกป้องสทิธขิัน้พืน้ฐานอยา่งเทา่เทยีมกันซึง่ในการจัดการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอชือ่บคุคล
เพือ่เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการลว่งหนา้ในวันและเวลาอันควร รวมถงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง
สามารถใชส้ทิธอิอกเสยีงโดยการมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระหรอืผูอ้ ืน่มาประชมุและออกเสยีงลงมตแิทนได ้ทัง้นี้การด าเนนิการ
ประชมุจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิทและตามล าดบัวาระการประชมุทีม่ ีซ ึง่บรษัิทฯ จะจัดเตรยีมเอกสารประกอบพจิารณาในแตล่ะ
วาระอยา่งชดัเจนและเพยีงพอ รวมทัง้จะไมเ่พิม่วาระการประชมุหากไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญ
ทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูกอ่น 

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดมาตรการป้องกันกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งใชข้อ้มูลภายในเพือ่หาประโยชน์แก่
ตนเองหรอืผูอ้ ืน่ในทางมชิอบ โดยก าหนดแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษร และไดแ้จง้แนวทางดังกลา่วใหท้กุคนในองคก์รถอืปฎบิัต ิ
ซ ึง่มนีโยบายและวธิกีารตดิตามดแูลในการน าขอ้มลูภายในไปใชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นตนนัน้ บรษัิทฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิท
เป็นผูดู้แลและพจิารณาตัดสนิความผดิ ในกรณีที่มกีรรมการ และ/หรือผูบ้รหิารมกีารใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและ
มอบหมายใหผู้บ้รหิารสงูสดุเป็นผูพ้จิารณาความผดิตามมาตรการลงโทษทีก่ าหนดไว ้นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยังไดแ้จง้ใหก้รรมการและ
ผูบ้รหิารทราบถงึหนา้ที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทส าหรับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 
ตลอดจนการรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรัพยต์อ่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์าม
กฎหมาย มาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

นอกจากนี้ บรษัิทฯ ยังก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารพงึระวงัการด าเนนิการทีม่ลีักษณะรายการระหวา่งกนัของบรษัิทและ
บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้มรีาคาสมเหตสุมผลและ
เป็นไปตามปกตขิองธรุกจิ (Fair and arms’ length) อกีทัง้ มกีารก าหนดมาตราการในการเขา้ท ารายการระหวา่งกันของบรษัิทกับ
บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้โดยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นของการเขา้ท ารายการ ความ
สมเหตสุมผล และความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนัน้ โดยพจิารณาจากเงือ่นไขตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตามลักษณะการด าเนนิการคา้
ปกตใินราคาตลาด ในกรณีทีค่ณะกรรมการการตรวจสอบไมม่คีวามช านาญในการพจิารณารายการระหวา่งกันทีอ่าจเกดิขึน้ บรษัิทฯ 
จะใหบุ้คคลทีม่คีวามรู ้ความช านาญพเิศษ เชน่ ผูส้อบบัญช ีผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิ ส านักกฎหมายทีเ่ป็นอสิระจากบรษัิทฯ และ
บคุคลทีม่คีวามขัดแยง้เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกีย่วกับรายการระหวา่งกันดังกลา่ว เพือ่น าไปใชป้ระกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้แลว้แตก่รณี ในกรณีมกีารท ารายการระหวา่ง
กันที่เขา้ข่ายจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือขออนุมัตจิากผูถ้ือหุน้ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรษัิทฯ จะ
เปิดเผยรายละเอยีดและเหตผุลของการท ารายการใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้กอ่นทีจ่ะเขา้ท ารายการ 

 
 
 
 



  หนา้ที ่25 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร 
บรษัิทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏบิัตติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ด ีเพือ่ใหบ้รรลุ

เจตนารมณ์ คณะกรรมการบรษัิทจงึไดจั้ดท าและน านโยบายการซือ้ขายหลักทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานเพือ่เป็น
แนวทางในการปฏบิตัติอ่ไป 
1. ขอ้หา้มในการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน  

กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัช ีและพนักงานทกุคนตอ้งปฏบิตัติามขอ้หา้มในการซือ้ขายหลกัทรัพยโ์ดยการใชข้อ้มลูภายใน 
ซึง่ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์ มาตรา 241 “ในการซือ้หรือขายซึง่หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรอืหลกัทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรัพย ์หา้มมใิหบ้คุคลใดท าการซือ้หรอืขายหรอืเสนอซือ้หรอืเสนอขายหรอื
ชกัชวนใหบ้คุคลอืน่ซือ้หรอืขายหรอืเสนอซือ้หรอืเสนอขาย ซึง่หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยห์รอืหลกัทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายใน
ศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มในประการทีน่่าจะเป็นการเอาเปรยีบตอ่บคุคลภายนอก โดยอาศัยขอ้เท็จจรงิ
อันเป็นสาระส าคัญตอ่การเปลีย่นแปลงราคาของหลักทรัพยท์ีย่ังมไิดเ้ปิดเผยตอ่ประชาชนและตนไดล้ว่งรูม้าในต าแหน่งหรอืฐานะ
เชน่นัน้ และไม่วา่การกระท าดังกลา่วจะกระท าเพือ่ประโยชน์ตอ่ตนเองหรอืผูอ้ ืน่หรอืน าขอ้เท็จจรงิเชน่นัน้ออกเปิดเผยเพือ่ใหผู้อ้ ืน่
กระท าดงักลา่ว โดยตนไดร้ับประโยชนต์อบแทน” 
2. ชว่งเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Blackout Period)  
2.1 หา้มบคุคลทีบ่รษัิทฯ ก าหนดซือ้ขายหลกัทรัพยข์องบรษัิทฯ ในชว่งเวลา 30 วนั กอ่นการเปิดเผย “งบการเงนิประจ ารายไตร

มาสและประจ าปี” และชว่งเวลาอืน่ทีบ่รษัิทจะก าหนดเป็นครัง้คราว 
2.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทฯ ก าหนดอาจขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบรษัิทฯ ในระหว่างช่วงเวลาหา้มซื้อขาย

หลักทรัพยไ์ด ้หากตกอยู่ในสถานการณ์ เชน่ มคีวามยากล าบากทางการเงนิอย่างรุนแรง หรอืตอ้งปฏบิัตติามขอ้ก าหนด
ตา่งๆ ทางกฎหมาย หรอืตกอยูภ่ายใตค้ าสัง่ศาล โดยตอ้งจัดท าบนัทกึระบเุหตผุลเสนอขออนุมตัติอ่  
1.         ประธานกรรมการ (กรณีผูข้ายเป็นกรรมการหรอืเลขานุการบรษัิท)  
2.         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผูข้ายเป็นประธานกรรมการ) 
3.         ผูบ้รหิารสูงสดุ (กรณีผูข้ายเป็นบคุคลทีบ่รษัิทฯ ก าหนดซึง่ไมใ่ชก่รรมการและเลขานุการบรษัิท) ทัง้นี้ ใหจั้ดส่ง

ส าเนาบนัทกึดงักลา่วใหแ้กเ่ลขานุการบรษัิทดว้ย 
4.         เลขานุการบรษัิท จะประกาศชว่งเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรัพยใ์หบ้คุคลทีบ่รษัิทก าหนดทราบเป็นการลว่งหนา้ 

3.         การรายงานการถอืหลกัทรพัย ์ 
3.1 การรายงานครัง้แรก : กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบัญชขีองบรษัิท มหีนา้ที่ตอ้งจัดท ารายงานการถอืหลักทรัพย์ของ 

ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ ตามแบบ 59-1 (เอกสารแนบ 1) ของส านักงาน ก.ล.ต. และน าส่งให ้
ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแตว่ันทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูส้อบบัญชขีองบรษัิทหรอืวนัปิด
การเสนอขายหลกัทรัพยต์อ่ประชาชน ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์มาตรา 59  

3.2 การรายงานเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง : กรรมการ ผูบ้รหิารสีร่ายแรก และผูส้อบบญัชขีองบรษัิท มหีนา้ทีต่อ้งจัดท าแบบรายงาน
การเปลีย่นแปลงการถอืหลักทรัพยต์ามแบบ 59-2 ของส านักงาน ก.ล.ต. และน าสง่ใหส้ านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท า
การ นับแตว่นัทีม่กีารซือ้ขาย โอน หรอืรับโอนหลกัทรัพยต์าม พ.ร.บ. หลกัทรัพยม์าตรา 59  
ขอ้ยกเวน้ : การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ตอ้งจัดท าแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลกัทรัพยต์ามแบบ 59-2  
- การเสนอขายหุน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering) 
- การใชส้ทิธติามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
- การเสนอขายหุน้หรอืการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้หรอืหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Warrants) ทีอ่อกใหม่

ใหแ้กก่รรมการหรอืพนักงานของบรษัิท (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรอืไดร้ับหลกัทรัพยจ์าก
โครงการรว่มลงทนุระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง (Employee Joint Investment Program “EJIP”)  

- การรับหลกัทรัพยโ์ดยทางมรดก 
-          การโอน หรอืรับโอนหลกัทรัพยจ์ากการวางเป็นประกนัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

4.         การซือ้ขายหลกัทรพัยท์ ีไ่มเ่ขา้ขา่ยการซือ้ขายหลกัทรพัยต์ามนโยบายฉบบันี ้  
นโยบายฉบบันีไ้มบ่งัคบัใชใ้นกรณีการเขา้ถอืหลกัทรัพยห์รอืรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพยเ์พือ่ครอบง ากจิการ (Tender Offer) 
 

หมวดที ่3  บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Roles of Stakeholdes) 
บรษัิทฯ เคารพสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี และก าหนดเป็นแนวปฏบิัตไิวใ้นจรรยาบรรณของบรษัิท เพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจวา่

สทิธติามกฎหมายใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับผูม้สี่วนไดเ้สยี ไม่วา่จะเป็นผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ พนักงาน ผูบ้รหิาร คูค่า้ คู่แขง่ทางการคา้ เจา้หนี ้
รวมถงึชมุชนและสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนสงัคมจะไดร้ับการดแูล นอกจากนีบ้รษัิทยังไดเ้สรมิสรา้งความรว่มมอืกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีในกลุม่
ตา่งๆ เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิกจิการตอ่ไป มคีวามมัน่คงและตอบแทนผลประโยชนท์ีเ่ป็นธรรมแกท่กุฝ่าย เพือ่สรา้งความส าเร็จในระยะ
ยาว โดยบรษัิทฯ มแีนวทางการปฏบิตัใินเรือ่งดงักลา่ว ดงันี้ 
1. แนวทางการปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ 

บรษัิทฯ มุง่มั่นเป็นตัวแทนของผูถ้อืหุน้ในการด าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส มรีะบบบัญชแีละการเงนิทีม่คีวามเชือ่ถอืได ้สรา้ง
ความพงึพอใจสูงสดุใหก้ับผูถ้อืหุน้โดยค านงึถงึการเจรญิเตบิโตของบรษัิทในระยะยาวและผลตอบแทนในระดับทีเ่หมาะสมอย่าง
ตอ่เนือ่ง โดยคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุคน ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนนิการใดๆ ดว้ย
ความบริสุทธิ์ใจและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้รายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผูท้ี่เกี่ยวขอ้งอย่างเต็ม
ความสามารถ ไมด่ าเนนิการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ตอ่บรษัิทไมแ่สวงหาประโยชน์ใหต้นเอง 
และไมเ่ปิดเผยขอ้มลูลบัตอ่บคุคลภายนอก 
2. แนวทางการปฏบิตัติอ่ลกูคา้ 

สรา้งความพงึพอใจแกลู่กคา้โดยการส่งมอบบรกิารทีม่คีุณภาพตามความตอ้งการของลูกคา้ มกีารเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร
เกีย่วกับการบรกิารอย่างครบถว้นถูกตอ้ง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ , จัดใหม้ชีอ่งทางการสือ่สารเพื่อใหลู้กคา้
รอ้งเรยีนเกีย่วกบัคณุภาพการบรกิาร, ไมก่ าหนดเงือ่นไขการคา้ทีไ่มเ่ป็นธรรมตอ่ลกูคา้, การปฏบิตัติามสญัญา ขอ้ตกลง หรอืเงือ่นไข
ตา่งๆ ทีม่ตีอ่ลกูคา้อยา่งโปรง่ใสและเทา่เทยีมกนั และใหค้วามส าคญัในการรักษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของลกูคา้อยา่งสม า่เสมอ และ
ไมน่ าขอ้มลูดงักลา่วมาใชเ้พือ่ผลประโยชนข์องตนเอง และ/หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ 
3. แนวทางการปฏบิตัติอ่พนกังาน 

พฒันาเสรมิสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานทีด่ ีรวมทัง้การสง่เสรมิการท างานเป็นทมี เพือ่สรา้งความมัน่ใจและ 
เป็นขวญัก าลงัใจใหแ้กพ่นักงานในการปฏบิตังิานกบับรษัิทฯ ดว้ยความมัน่คงในอาชพีโดยมแีนวปฏบิตั ิคอื 
 ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ ความรับผดิชอบ และผลการปฏบิตังิานของพนักงาน 
 ดแูลรักษาสภาพแวดลอ้มการท างาน ใหม้คีวามปลอดภัยตอ่ชวีติ และทรัพยส์นิของพนักงาน 
 การแตง่ตัง้ การโยกยา้ย รวมทัง้การใหร้างวลั และการลงโทษพนักงาน ตอ้งกระท าดว้ยความเสมอภาคบรสิทุธิใ์จ และตัง้อยู่

บนพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้ การกระท าหรอืการปฏบิตัขิองพนักงานนัน้ๆ  
 ปฏบิตัติอ่พนักงานบนพืน้ฐานแหง่ความยตุธิรรม และใหค้วามส าคญัตอ่การพฒันาการถา่ยทอดความรูแ้ละความสามารถของ 

พนักงาน โดยใหโ้อกาสกบัพนักงานอยา่งทัว่ถงึและสม า่เสมอ  



  หนา้ที ่26 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

 รับฟังขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนักงานทกุระดบัอยา่งเทา่เทยีมและเสมอภาค 
 ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงานอยา่งเครง่ครัด  
 บรหิารงานโดยหลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ทีไ่มเ่ป็นธรรมซึง่อาจมผีลกระทบตอ่ความมัน่คงในหนา้ทีก่ารงานของพนักงาน 
 ปฏบิตัติอ่พนักงานดว้ยความสภุาพและใหค้วามเคารพตอ่ความเป็นปัญญาชนและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
 มชีอ่งทางใหพ้นักงานเขา้แจง้เรือ่งทีส่อ่ไปในทางผดิระเบยีบ วนัิย และกฎหมายได ้
 ส่งเสริมใหพ้นักงานเขา้ใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาท หนา้ที่เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของ

จรรยาบรรณอยา่งทัว่ถงึ 
 ส่งเสรมิใหพ้นักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดทศิทางในการท างาน รวมถงึการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานและบรษัิทฯ 

โดยรวม  

บรษัิทฯ ยังสง่เสรมิ สนับสนุนใหพ้นักงานไดร้ับการฝึกอบรมทัง้ภายนอกและภายในองคก์ร เพือ่เรยีนรูด้า้นความปลอดภัย
และสขุอนามยัในการท างาน รวมถงึเทคนคิใหม่ๆ  และสรา้งความช านาญในวชิาชพี เพือ่เพิม่ศกัยภาพและประสทิธภิาพในการท างาน
แกอ่งคก์รอย่างสม า่เสมอ สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในเรือ่งความรับผดิชอบตอ่สงัคม หัวขอ้นโยบายพัฒนาบคุลากรของบรษัิท
และสว่นส าหรับนโยบายคา่ตอบแทนพนักงานสามารถดเูพิม่เตมิในแบบแสดงรายงานประจ าปี 2561 ในสว่นที ่2 หมวดที ่8 ขอ้ 8.5 
หวัขอ้ “คา่ตอบแทนพนกังาน” 
4. แนวทางการปฏบิตัติอ่คูค่า้ คูแ่ขง่ทางการคา้ และเจา้หนี ้

ค านงึถงึความเสมอภาคและความซือ่สตัยใ์นการด าเนนิธรุกจิ และผลประโยชนร์่วมกนักบัคูค่า้ โดยปฏบิัตติามกฎหมายและ
กตกิาตา่งๆ อยา่งเครง่ครัด และมจีรรยาบรรณทีด่ทีางธรุกจิในการแขง่ขนัทางธรุกจิ บรษัิทฯ ยดึถอืกตกิาการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม โดยมี
แนวทางปฏบิตัดิงันี ้
 คูค่า้ :ไมเ่รยีกรอ้ง ไมร่ับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการคา้กับคู่คา้โดยไมสุ่จรติ และปฏบิัตติามสัญญา ขอ้ตกลง และ

เงือ่นไขตา่งๆ ทีม่ตีอ่คูค่า้อย่างเคร่งครัด ในกรณีทีไ่มส่ามารถปฏบิัตติามเงื่อนไขได ้จะรบีแจง้ใหคู้ค่า้ทราบล่วงหนา้ เพือ่
รว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดว้ยหลกัแหง่ความสมเหตสุมผล 

 คู่แข่งทางการคา้ : ประพฤตปิฏิบัติตามกรอบกตกิาของการแข่งขันที่เป็นธรรม และตัง้อยู่บนพื้นฐานของการไดร้ับ
ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย ไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่มส่จุรติหรอืไม่
เหมาะสม และไมท่ าลายชือ่เสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ ดว้ยการกลา่วหาในทางเสือ่มเสยีโดยปราศจากขอ้มลูความจรงิ 

 เจา้หนี ้: ปฏบิัตติามสัญญา ขอ้ตกลง และเงือ่นไขทีม่ตี่อเจา้หนี้โดยเคร่งครัด รายงานฐานะทางการเงนิของบรษัิทฯ แก่
เจา้หนี้ดว้ยความซือ่สัตย์ ถูกตอ้ง และตรงเวลา ใหแ้ก่เจา้หนี้อย่างสม ่าเสมอและแจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบล่วงหนา้ หากไม่
สามารถปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัในสญัญา เพือ่รว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสยีหาย 

5.        สทิธมินุษยชน : บรษัิทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถงึความส าคญัตอ่การเคารพในหลกัสทิธมินุษยชน โดยค านงึถงึศกัดิศ์รคีวาม
เป็นมนุษย ์เสรภีาพและความเสมอภาคของบคุคล ซึง่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทกุคนตอ้งปฎบิัตติามนโยบายอย่าง
เครง่ครัด ซึง่บรษัิทฯ ใหโ้อกาสทีเ่ทา่เทยีมกันในการท างานภายใตก้ฎ ระเบยีบ ขอ้บังคับในการท างาน ประกาศและค าสั่ง
ตา่งๆ ของบรษัิททีช่อบดว้ยกฎหมาย อกีทัง้ กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทกุคนจะไมก่ระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิ
หรอืคกุคามไมว่า่จะเป็นทางวาจาหรอืการกระท าตอ่บคุคลอืน่ๆ บนพืน้ฐานดา้นเชือ้ชาต ิสผีวิ ศาสนา วัฒนธรรม ชนชัน้ เพศ 
ความพกิาร สถานภาพการสมรสและอืน่ๆ ตามหลกัการพืน้ฐานทีส่ าคญัของกฎหมายสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน ซึง่นโยบาย
เรือ่งสทิธมินุษยชน    

6.        ทรพัยส์นิทางปัญญา หรอืลขิสทิธิ ์: บรษัิทฯ มนีโยบายในการปฎบิัตเิกีย่วกับการไม่ละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญาและ
ลขิสทิธิ ์โดยบรษัิทฯ มแีนวทางในการด าเนินเกีย่วกับเรือ่งดังกล่าว การใชง้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นไปตาม “ระเบยีบการใชง้านเครอืข่าย คอมพวิเตอรอ์ย่างปลอดภัย” และพระราชบัญญัตวิา่ดว้ยการกระท าผดิเกีย่วกับ
คอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 ซึง่บรษัิทฯ มนีโยบายในการควบคมุดแูลความถกูตอ้ง เชน่ การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรต์อ้งผา่น
การตรวจสอบและลงโปรแกรมทีม่ลีขิสทิธิถ์กูตอ้ง ปฏบิัตตินใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเกีย่วขอ้งกบัทรัพยส์นิทางปัญญาและ
ลขิสทิธิ ์อาท ิกฎหมายเกีย่วกับเครือ่งหมายการคา้ กฎหมายเกีย่วกับสทิธบิัตร กฎหมายเกีย่วกับลขิสทิธิ ์กฎหมายอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง และสง่เสรมิใหม้กีารอบรมใหค้วามรูก้บัพนักงาน การน าผลงานหรอืขอ้มลูอันเป็นสทิธขิองบคุคลภายนอกทีไ่ดร้ับ
มาหรอืทีจ่ะน ามาใชก้บับรษัิจะตอ้งตรวจสอบเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ไมล่ะเมดิทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ ืน่ 

7.         แนวทางการปฏบิตัติอ่ชุมชนและสิง่แวดลอ้ม 
ค านึงถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงใหค้วามส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิเพือ่ประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง ตลอดจนส่งเสรมิการใชพ้ลังงานอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหเ้กดิการ
พฒันาอยา่งยั่งยนื โดยบรษัิทฯ ก าหนดแนวทางปฏบิตัดิงันี ้ 

• ในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทจะค านึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม 
สิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชวีติของประชาชนใหน้อ้ยทีส่ดุ 

• ไมก่ระท าการใดๆ ทีส่ง่ผลเสยีหายตอ่ทรัพยากรธรรมชาต ิและสภาพแวดลอ้มเกนิกวา่ทีก่ฎหมายก าหนด 
• สง่เสรมิการใชแ้ละการอนุรักษ์พลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพเพือ่ประโยชนต์อ่สว่นรวมและชนรุน่หลงั 
• ไมส่นับสนุนกจิกรรมใดๆ ทีเ่ป็นภัยตอ่สงัคม หรอืศลีธรรมอนังดงาม และ/หรอืเป็นการสง่เสรมิอบายมขุ 
• จัดใหม้รีะบบการรอ้งทกุขใ์นเรือ่งทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ชมุชน 
• ด าเนนิการตรวจสอบหาสาเหต ุปรับปรงุแกไ้ข และแจง้ผลการด าเนนิการใหผู้ร้อ้งทกุขท์ราบในเวลาอนัควร 
• ปลกูฝังจติส านกึของความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ใหเ้กดิขึน้ในหมูพ่นักงานทกุระดบัอยา่งตอ่เนือ่งและจรงิจัง  
• ปฏบิตัแิละใหค้วามรว่มมอืหรอืควบคมุใหม้กีารปฏบิตัอิยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบยีบทีอ่อกโดย

หน่วยงานทีก่ ากบัดแูล 
• ใหค้วามสนับสนุนกจิกรรมของชมุชนและสงัคม โดยมุง่เนน้ใหเ้กดิการพฒันาสงัคม ชมุชน สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การสนับสนุน

การศกึษาแกเ่ยาวชน และกจิกรรมสาธารณประโยชน ์ 
• ใหก้ารตอบสนองอย่างรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพตอ่เหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบตอ่ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม อนัเนือ่งมาจากการ

ด าเนนิงานของบรษัิท โดยใหค้วามรว่มมอือยา่งเต็มทีก่บัเจา้หนา้ทีภ่าครัฐและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
นโยบายความปลอดภยัและสขุอนามยั  
บรษัิทฯ จะมุ่งมั่น พัฒนา สรา้งสรรคร์ะบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานใหส้อดคลอ้งตามขอ้กฎหมายและ

ระเบยีบก าหนดในการปฏบิตังิานตา่งๆ เพือ่ลดความเสีย่งในการเกดิอบุัตเิหต ุเชน่ การตรวจวดัแอลกอฮอลแ์ละสารเสพตดิในรา่งกาย
นักขับกอ่นการปฏบิัตงิาน รวมถงึการตรวจสอบรถกอ่นการใหบ้รกิาร ด าเนินการจัดฝึกอบรมดา้นความ ปลอดภัย อาชวีอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหก้บัพนักงานใหม ่

 
สถติกิารเกดิอบุตัเิหตจุากการท างานประจ าปี 2561 
รวบรวมสถติ ิวเิคราะหข์อ้มูล จัดท ารายงานและขอ้เสนอแนะเกีย่วกับการเกดิอบุัตเิหตขุณะใหบ้รกิาร โดยในปี 2561 เกดิ

อบุตัเิหตขุณะใหบ้รกิารจ านวน 28 ครัง้ ซ ึง่ไมพ่บอบุตัเิหตรุา้ยแรง 
 
 



  หนา้ที ่27 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

กจิกรรม ตรวจวดัแอลกอฮอลแ์ละสารเสพตดิในรา่งกายนกัขบักอ่นการปฏบิตังิาน 
 

 

 
กจิกรรม การตรวจสอบรถกอ่นการใหบ้รกิาร 

 

 
 
 
หมวดที ่4    การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 
 บริษัทฯ มีช่องทางติดต่อเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลและข่าวสารผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให ้
ความส าคัญตอ่การเปิดเผยขอ้มลูทีค่รบถว้น โปร่งใส ทันเวลาและเทา่เทยีมกันแกนั่กลงทนุ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ ทัง้ในสว่นของ
ขา่วสาร ขอ้มลูบรษัิทฯ รายงานทางการเงนิ ขอ้มลูทีน่ าเสนอแกนั่กวเิคราะหแ์ละนักลงทนุ และขอ้มลูส าคญัอืน่ทีม่ผีลกระทบตอ่มลูคา่
หลักทรัพยข์องบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะมชีอ่งทางการตดิตอ่กับนักลงทนุและชอ่งทางในการเปิดเผยขอ้มลูผา่นชอ่งทางตา่งๆ ดังนี้
  
1. ขอ้มลูเผยแพรแ่ละขา่วสารผา่นเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ

(www.atp30.com) 
2. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
• การรายงานขอ้มลูคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร : เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และ

รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ (www.atp30.com) 
• กรรมการและผูบ้รหิารมหีนา้ทีร่ายงานการถอืครองหลักทรัพยท์กุครัง้ทีม่กีารซือ้ ขาย หรอืโอนหลกัทรัพยต์อ่ ก.ล.ต. มาตรา 

59 แห่ง พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ซึง่นับเป็นอกีมาตรการส าคัญทีจ่ะส่งเสรมิการก ากับดแูลการใช ้

ขอ้มลูภายในเป็นอยา่งด ีโดยบรษัิทฯ จะจัดสง่จดหมายแจง้ขอความรว่มมอืในการงดซือ้ ขาย หรอืโอนหลกัทรัพยล์ว่งหนา้
อยา่งนอ้ย 1 เดอืน กอ่นสิน้งวดบญัชใีนแตล่ะไตรมาส นอกจากนีก้รรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งรายงานการเปลีย่นแปลงการมี
สว่นไดเ้สยีของตนตอ่บรษัิทฯ เป็นประจ าและจะปรับปรุงขอ้มลูทกุปี โดยขอ้มลูดังกลา่วจะเก็บไวใ้ชภ้ายในบรษัิทฯ เทา่นัน้ 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที ่ทจ. 2/2552 เรือ่งการรายงานการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการ
ผูบ้รหิารและบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง 

• การรายงานขอ้มลูสารสนเทศของบรษัิทฯ : บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยสารสนเทศทีเ่ป็นขอ้มลูส าคญัของบรษัิท
ฯ รวมถงึรายงานทางการเงนิ และสารสนเทศอืน่ๆ ตามเกณฑท์ี ่ตลท. และส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดอย่างถกูตอ้ง ชดัเจน 
ครบถว้น โปร่งใส ดว้ยภาษาทีก่ระชบั เขา้ใจง่าย มกีารเปิดเผยสารสนเทศทีส่ าคัญ ทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ และผา่นการ
พจิารณากลั่นกรองตามขัน้ตอนที่ก าหนด เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้และผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีไดร้ับสารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกันตามที่
ก าหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ โดยมกีารเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศ ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ดงันี ้
- ระบบอเิล็กทรอนกิสข์อง ตลท. และ ก.ล.ต. 
- แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
- เว็บไซตข์องบรษัิทฯ (www.atp30.com)  

http://www.set.or.th/
http://www.atp30.com/
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- สือ่สาธารณะตา่งๆ ไดแ้ก ่หนังสอืพมิพ ์นติยสาร และโทรทศัน ์ 
- การใหข้อ้มลูตอ่ผูถ้อืหุน้ นักวเิคราะห ์และนักลงทนุ ทีม่าเยีย่มชมกจิการ และพบปะกบัผูบ้รหิาร 
- การจัดสง่หนังสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ผา่นทางไปรษณีย ์
นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดจั้ดท ารายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิแสดงควบคูก่ับรายงานของ

ผูส้อบบัญชใีนรายงานประจ าปีและมมีาตรการป้องกันการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูภายใน โดยก าหนดใหพ้นักงานทกุระดบัของบรษัิท
ตอ้งไมน่ าขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัไปใชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นตนหรอืบคุคลอืน่ โดยการรักษาขอ้มลูภายในและเอกสารทีไ่มส่ามารถเปิดเผย
ตอ่บคุคลภายนอก อนัน าไปสูก่ารแสวงหาประโยชนเ์พือ่ตนเองหรอืครอบครัวหรอืพวกพอ้งในทางมชิอบ เชน่ ขอ้มลูทีม่ผีลกระทบตอ่
ราคาหุน้ ความลับทางการคา้และกลยทุธใ์นการด าเนนิธรุกจิ เป็นตน้ พนักงานทีเ่ปิดเผยขอ้มลูและขา่วสารทีส่ าคญัของบรษัิท ออกสู่

บคุคลภายนอกโดยมไิดร้ับความเห็นชอบจากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญจ่ะไดร้ับพจิารณามาตรการทางวนัิย
ตามระเบยีบของบรษัิทฯ และอาจถกูด าเนนิคดตีามกฎหมายอกีดว้ย 

นักลงทุนสัมพันธ ์: บรษัิทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญอย่างสูงต่อการบรหิารความสัมพันธก์ับนักลงทุน ซึง่จะมุ่งเนน้การปฏบิัติ
หนา้ที่ดว้ยความรับผดิชอบ ซือ่สัตย์สุจรติ มุ่งมั่น ทุ่มเท ความถูกตอ้ง ความเพียงพอ เชือ่ถอืได ้และทันเวลา เพื่อใหนั้กลงทุน 
นักวเิคราะหแ์ละผูเ้กีย่วขอ้งไดร้ับสารสนเทศอย่างเพยีงพอ ถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และเทา่เทยีมกัน เพือ่สง่เสรมิใหช้อ่งทางใน
การสือ่สารกับนักลงทุนนักวเิคราะหแ์ละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด รวมทัง้เปิดโอกาสใหนั้กลงทุนไดซ้ักถาม 
ตลอดจนรับทราบขอ้มลูสารสนเทศของบรษัิทฯ ผา่นหลากหลายชอ่งทาง มกีารจัดการใหผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ยและนักลงทนุ เขา้เยีย่มชม
กจิการและพบปะผูบ้รหิารเพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการด าเนนิธรุกจิของบรษัิท ตลอดจนการสง่เสรมิความรูใ้หแ้กนั่กลงทนุ
ในงานที ่ตลท.ซึง่ผูท้ ีส่นใจหรอืนักลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูมายังฝ่ายนักลงทนุสมัพนัธ ์ดงันี ้

ชอ่งทาง รายละเอยีด 

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

 เลขที ่700/199 หมูท่ี ่1 ต. บา้นเกา่ อ. พานทอง จ. ชลบรุ ี20160 

อเีมลล ์: www.atp30.com / www. Info@atp30.com / chotiga@atp30.com 

โทรศพัท ์: 038-468-788, 038-468-789 

โทรสาร : 038-468-788 

 

หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)  

คณะกรรมการบรษัิทมสีว่นรว่มในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธรุกจิ และงบประมาณของบรษัิทฯ ตลอดจนก ากบั
ดแูลใหฝ่้ายบรหิารด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามแผนและงบประมาณทีก่ าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยมรีายละเอยีด
คณะกรรมการและความรับผดิชอบ ดงันี ้

โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั  
คณะกรรมการบรษัิทมจี านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน 3 ท่าน กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร

จ านวน 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอสิระที่ไม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 3 ท่าน ซึง่เกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการเพือ่ใหเ้กดิการถว่งดลุอ านาจทีด่ใีนการของกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

 
องคป์ระกอบและคณุลกัษณะของกรรมการ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิทตอ้งมจี านวนสดัสว่นของกรรมการทีเ่ป็นอสิระเพยีงพอ ทีจ่ะสามารถตรวจสอบถว่งดลุ
การท างานของคณะกรรมการบรษัิทและการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ ทัง้นี้ กรรมการบรษัิทตอ้งมคีวามหลากหลายของทักษะ
ประกอบดว้ย ทักษะทางดา้นบัญชกีารเงนิ ดา้นธรุกจิ ดา้นการจัดการ ดา้นการตลาด ดา้นกลยุทธ ์ดา้นการบรหิารความเสีย่ง ดา้น
กฎหมาย และดา้นการก ากบัดแูลกจิการ ซึง่คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ
และมจี านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน ซึง่ ปัจจบุนัจ านวนกรรมการอสิระของบรษัิทมจี านวนครบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 
วธิสีรรหากรรมการ 

การคัดเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กระท าโดยบรษัิทฯ เปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบัตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตามคณุสมบตัทิีบ่รษัิทฯ 
ก าหนด โดยฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งจะเสนอชือ่บุคคลผูม้คีุณสมบัตเิหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยพจิารณาจาก
ประสบการณ์ความรูค้วามสามารถทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณา เมือ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บรษัิทมมีตเิห็นชอบแลว้ บรษัิทฯ จะเสนอรายชือ่บคุคลดังกลา่วเพือ่ขออนุมตัเิลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดย
ขอมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน รวมทัง้คัดเลอืกกรรมการ
บรษัิททีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งแทนต าแหน่งกรรมการเฉพาะเรือ่งทีว่า่งลงหลังการประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี และน าเสนอรายชือ่ตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาอนุมตัแิตง่ตัง้ตอ่ไป 

 
คณะกรรมการบรษิทั  

บรษัิทฯ ตระหนักและใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่ตอ่การก ากบัดแูลกจิการ นอกจากคณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งเครง่ครัดในการ
ปฎบิตัหินา้ทีต่ามขอ้บงัคบับรษัิท ตามพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนตามขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ บรษัิทฯ จงึไดก้ าหนดนโยบาย
ในการก ากบัดแูลกจิการทีด่กี าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ดงันี้ 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั ดงัตอ่ไปนี ้
1. คณะกรรมการของบรษัิท ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไมน่อ้ยกวา่ 7 คน และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชณาจักรไทย 
2. คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารและกรรมการอสิระ โดยมกีรรมการ

อสิระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 และไมน่อ้ยกวา่ 3 คน คณุสมบัตขิองกรรมการอสิระเป็นไปตามทีต่ลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย
ก าหนด 

3. คณะกรรมการบรษัิท เลอืกกรรมการคนหนึง่จากกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารเป็นประธานกรรมการ 
4. คณะกรรมการเลอืกบคุคลหนึง่ท าหนา้ทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษัิท เลขานุการคณะกรรมการบรษัิทจะเป็นกรรมการ

หรอืไมก่็ได ้
 
 
 
 

http://www.atp30.com/
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คณุสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั  
1. กรรมการบรษัิท ตอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่คีณุสมบัตทิีก่ าหนดไวใ้นพระราชบัญญัตมิหาชน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ตอ้งไม่มลีักษณะที่แสดงถงึการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้ับการ
ไวว้างใจในการบรหิารกจิการทีม่หาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2. มคีวามรู ้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการท างานทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ธรุกจิของบรษัิทและสามารถอทุศิเวลาได ้
อย่างเต็มที่ในการปฎิบัติหนา้ที่ตามความรับผิดชอบ ซึ่งจะพิจารณาโดยไม่จ ากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุและ
ความสามารถเฉพาะดา้นอืน่ๆ 

3. มภีาวะผูน้ า และสามารถควบคมุการด าเนนิการของผูบ้รหิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  
ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั (Board of Directors) 
1. ปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความรับผดิชอบ ความระมัดระวงั ความซือ่สตัยส์จุรติ และระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์ของบรษัิทและให ้

เป็นไปตามกฎหมายวตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิทตลอดจนมตขิองผูถ้อืหุน้  
2. มหีนา้ทีก่ าหนดวสิยัทศัน ์นโยบาย และทศิทางการด าเนนิงานของบรษัิท และก ากบัควบคมุดแูลใหฝ่้ายบรหิารด าเนนิการให ้

เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพือ่เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ และ
การเตบิโตอยา่งยั่งยนื 

3. รับผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้โดยสม า่เสมอด าเนนิงานโดยรักษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้มกีารเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญัตอ่ผู ้
ลงทนุอยา่งถกูตอ้งครบถว้นมมีาตรฐานและโปรง่ใส 

4. คณะกรรมการบรษัิท ตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิธรุกจิ และมคีวามสนใจใน
กจิการของบรษัิทฯ ทีต่นเป็นกรรมการอยา่งแทจ้รงิ 

5. ประเมนิผลการปฏบิัตงิานและก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดับสงู ตามที่กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนน าเสนอ เพือ่น าเสนอตอ่ผูถ้อืหุน้ในการพจิารณาอนุมตั ิ

6. รับผดิชอบตอ่ผลประกอบการและการปฏบิตัหินา้ทีข่องฝ่ายบรหิารโดยใหม้คีวามตัง้ใจและระมดัระวงัในการปฏบิตังิาน 
7. ก ากับดแูลใหม้กีารก าหนดเป้าหมายการด าเนนิธรุกจิทีช่ดัเจนและวัดผลไดเ้พือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมายใน

การปฏบิตังิาน โดยพจิารณาถงึความเป็นไปไดส้มเหตสุมผล 
8. ก ากบัดแูลใหม้กีารด าเนนิธรุกจิและปฏบิตังิานอยา่งมจีรยิธรรม  
9. ก ากบัดแูลใหฝ่้ายบรหิารมรีะบบการบรหิารความเสีย่งอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  
10. พจิารณาตัดสนิในเรือ่งทีม่สีาระส าคัญ เชน่ นโยบายและแผนธุรกจิโครงการลงทนุขนาดใหญ่อ านาจการบรหิารการไดม้า

หรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิและรายการอืน่ใดทีก่ฎหมายก าหนด 
11. ก าหนดอ านาจและระดับการอนุมัตใินการท าธรุกรรม และการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับงานของบรษัิท ใหค้ณะหรอื

บคุลากรตามความเหมาะสมและใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งโดยจัดท าเป็นคู่มอือ านาจด าเนนิการและใหม้กีาร
ทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

12. จัดใหม้รีะบบบัญชกีารรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีีเ่ชือ่ถอืไดร้วมทัง้ดแูลจัดใหม้กีระบวนการในการประเมนิความ
เหมาะสมของการควบคมุภายใน 

13. ใหค้วามเห็นชอบในการเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละพจิารณาคา่สอบบญัชปีระจ าปี เพือ่น าเสนอตอ่ผูถ้อืหุน้ในการพจิารณา
อนุมตัหิรอืแตง่ตัง้   

14. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการในการจัดท ารายงานทางการเงนิโดยแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชไีวใ้น
รายงานประจ าปีและครอบคลมุในเรือ่งส าคัญๆ ตามนโยบายขอ้พงึปฏบิัตทิีด่สี าหรับกรรมการบรษัิทจดทะเบยีนของตลาด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

15. ก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรทีก่ าหนดไว ้
16. คณะกรรมการตอ้งประเมนิผลการปฏบิตัดิว้ยตนเองและประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยรวม 
การแตง่ต ัง้กรรมการบรษิทัและวาระการด ารงต าแหนง่ การเลอืกตัง้กรรมการของบรษัิทใหก้ระท าโดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นีใ้ห ้
กระท าตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้
1. ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง 
2. ในการเลอืกตัง้กรรมการอาจใชว้ธิอีอกเสยีงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรอืคราวละหลายๆ คน 

ตามแตท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเห็นสมควร แตใ่นการลงมตแิตล่ะครัง้ ผูถ้อืหุน้ตอ้งออกเสยีงดว้ยคะแนนเสยีงทีม่ทีัง้หมดจะแบง่
คะแนนเสยีงแกค่นใดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้ดังนัน้ ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสยีงของตนในการเลอืกตัง้กรรมการ
เพือ่ใหผู้ใ้ดมากนอ้ยตามมาตรา 70 วรรคหนึง่แหง่ พรบ.มหาชน ได ้(ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE เทา่นัน้) 

3. ในการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก หากมคีะแนนเสยีงเทา่กัน ใหผู้เ้ป็นประธานทีป่ระชมุเป็นผู ้
ออกเสยีงชีข้าด 

4. ใหค้ณะกรรมการบรษัิทมวีาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามขอ้นีจ้ะเลอืกตัง้ใหเ้ขา้รับต าแหนง่
อกีก็ได ้นอกจากพน้ตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งอกีเมือ่ 
(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคณุสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชน 
(ง) มปีระชมุมมีตใิหอ้อก 
(จ) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

5. เมือ่กรรมการคนใดลาออกจากต าแหนง่ใหย้ืน่ใบลาออกของตนใหท้ีน่ายทะเบยีนทราบดว้ยก็ได ้
6.  กรรมการของบรษัิททีจ่ะด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิทอืน่ ตอ้งรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท 

 
ขอบเขตอ านาจหนา้ทีป่ระธานกรรมการบรษิทั  
1. รับผดิชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการก ากบั ตดิตาม ดแูล การบรหิารงานและการปฏบิัตหินา้ทีข่องคณะกรรมการ

ใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน นโยบายและเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไวไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสทิธผิลตอ่บรษัิท 

2. เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการและการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิท รวมถงึควบคมุการประชมุใหเ้ป็นตามขอ้บังคบัและ
ระเบยีบวาระทีก่ าหนดได ้

3. เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งคณะกรรมการทกุคณะและระหวา่งคณะกรรมการกบัฝ่ายการจัดการ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรษัิท ตระหนักถงึความส าคัญของระบบการก ากับดูแลกจิการที่ดีจงึไดพ้ิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประกอบดว้ยคณะกรรมการทีม่คีวามเป็นอสิระท าหนา้ทีต่รวจสอบการด าเนนิกจิการของบรษัิท สอบทานประสทิธผิลของ
การควบคุมภายในเพื่อใหม้ีความมั่นใจว่าการปฎบิัตงิานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
สอดคลอ้งตามระเบียบการปฎบิัติงานที่ดี การบรหิารกจิการด าเนินไปอย่างเหมาะสมมีประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสูงสุด 
คณะกรรมการตรวจสอบยังท าหนา้ทีใ่นการสอบทานรายงานทางการเงนิของบรษัิทฯ ร่วมกับผูส้อบบัญชเีพือ่ใหม้ั่นใจวา่รายงาน



  หนา้ที ่30 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

ทางการเงนิของบรษัิท มคีวามน่าเชือ่ถอื มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นถกูตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 
สรา้งความมัน่ใจและความน่าเชือ่ถอืแกผู่ล้งทนุและผูม้สีว่นไดเ้สยีวา่ไดม้กีารตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการอย่างรอบคอบ มคีวาม
ยตุธิรรมโปรง่ใสและมกีารด าเนนิธรุกจิตามหลกัการการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงันี้ 

 
องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบรษัิททีเ่ป็นอสิระไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 
2. กรรมการตรวจสอบมทีกัษะความช านาญทีเ่หมาะสมตามภารกจิทีไ่ดร้ับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คนตอ้งมี

ความรูค้วามเขา้ใจหรอืมปีระสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิ 
3. ใหค้ณะกรรมการของบรษัิทเลอืกและแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. ใหผู้จั้ดการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่ง 
คณุสมบตักิรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบตอ้งมคีุณสมบัตเิหมอืนกันกับคุณสมบัตขิองคณะกรรมการอสิระตามที่กล่าวขา้งตน้ และมคีุณสมบัติ
เพิม่เตมิ ดงันี ้
1. ไดร้ับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท 
2. มคีุณสมบัตติามทีก่ าหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยแ์ละขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์ดงันี ้
• ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อื

หุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิท ทัง้นี้นับรวมถงึการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกรรมการอสิระรายนัน้ๆ 
ดว้ย 

• ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล าดับเดยีวกัน ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือของผูม้ี
อ านาจควบคมุบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดังกลา่วแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี กอ่นวนัทีย่ืน่ค าขออนุญาตตอ่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ทัง้นี้ ลักษณะตอ้งหา้มดังกลา่วไม่รวมถงึกรณีที่
กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอืที่ปรกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุม
บรษัิทฯ   

• ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามสัมพันธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น บดิามารดา คู่
สมรส พีน่อ้งและบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูม้อี านาจควบคมุหรอืบคุคลทีจ่ะไดร้ับ
การเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

• ไมม่หีรอืเคยมคีวามสัมพันธท์างธรุกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้ี
อ านาจควบคมุบรษัิท ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอื
เคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัียหรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสัมพันธท์างธรุกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย 
บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืของผูม้อี านาจควบคมุบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปี กอ่นวนัทีย่ืน่ค าขออนุญาตตอ่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

• ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืของผูม้อี านาจ
ควบคมุบรษัิทและไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคุมหรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบัญช ีซึง่มผีูส้อบบัญชี

ของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืของผูม้อี านาจควบคมุบรษัิท สงักดัอยู่เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี กอ่นวนัทีย่ืน่ค าขออนุญาตตอ่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

• ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการ
เงนิ ซึง่ไดร้ับคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่
หรอืของผูม้อี านาจควบคุมบรษัิทและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มนัีย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทาง
วชิาชพีนั้น เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

• ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการบรษัิท ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูถ้อืหุน้ซ ึง่เป็นผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

• ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย หรอืไม่
เป็นหุน้สว่นทีม่นัียในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่ับเงนิเดอืน
ประจ า หรือถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ ซึง่ประกอบกจิการที่มี
สภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

• ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนนิของบรษัิท 
• กรรมการอสิระตามคณุสมบตัขิา้งตน้ อาจไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนนิงาน

ของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อย ล าดับเดยีวกัน ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจ
ควบคมุบรษัิท โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
1. สอบทานรายงานทางการเงนิเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ มคีวามถกูตอ้งและเชือ่ถอืได ้รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ โดยการ

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และผูบ้รหิารทีร่ับผดิชอบจัดท ารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 
2. สอบทานใหบ้รษัิทมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ใหม้คีวาม

เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการ
พจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผดิชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะใหม้กีารสอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดทีเ่หน็วา่จ าเป็นและเป็นสิง่ส าคญั พรอ้มทัง้น า
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการปรับปรงุแกไ้ขระบบการควบคมุภายในทีส่ าคัญและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบรษัิท โดยสอบทาน
รว่มกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และผูจั้ดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

3. สอบทานการปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ นโยบาย 
กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิทฯ 

4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอ
คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ตอ่คณะกรรมการบรษัิท รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกับผูส้อบบัญชโีดยไมม่ฝ่ีายจัดการ
เขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ ตามวธิกีารและมาตรฐานทีย่อมรับโดยทัว่ไป  
6. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกัน หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทฯ ในเรือ่งดังกลา่วใหม้คีวามถกูตอ้งและครบถว้น ทัง้นี้เพือ่ให ้
มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ 

7. สอบทานใหบ้รษัิทมรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 



  หนา้ที ่31 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

8. รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบอยา่งนอ้ยปีละ 4 ครัง้ 
9. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ ซึง่รายงานดังกลา่วตอ้งลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี้ 
 ความเห็นเกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษัิทฯ 
 ความเห็นเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ 
 ความเห็นเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ 

 หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิทฯ 
 ความเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี 
 ความเห็นเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
 จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
 ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎบตัร (Charter) 
 รายการอืน่ทีเ่ห็นวา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ดร้ับ 
 มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

10. รว่มใหค้วามเห็นในการพจิารณาแตง่ตัง้ ถอดถอน ประเมนิผลงานของเจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
11. ในการปฏบิัตงิานตามขอบเขตหนา้ที ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจเชญิใหฝ่้ายจัดการผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของ

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งมาใหค้วามเห็น เขา้รว่มประชมุหรอืสง่เอกสารทีเ่ห็นวา่เกีย่วขอ้งหรอืจ าเป็น 
12. ใหม้อี านาจวา่จา้งทีป่รกึษา หรอืบคุคลภายนอกตามระเบยีบของบรษัิทฯ มาใหค้วามเห็นหรอืใหค้ าปรกึษาในกรณีจ าเป็น 
13. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมนิผลการปฏบิัตงิานโดยการประเมนิตนเอง และรายงานผลการประเมินพรอ้มทัง้ปัญหา

อุปสรรคในการปฏบิัตงิานทีอ่าจเป็นเหตุใหก้ารปฏบิัตงิานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบให ้
คณะกรรมการบรษัิททราบทกุปี 

14. พจิารณาทบทวนและปรับปรงุกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
15. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมายภายในขอบเขตหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

  
วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ 
1. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมวีาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจ
ไดร้ับการแตง่ตัง้ใหมอ่กีได ้นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระดงักลา่วขา้งตน้กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

(ก) ตาย  
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตันีห้รอืตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
(ง) พน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท 

2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกตอ่ประธานกรรมการบรษัิท โดยแจง้เป็นหนังสอืลว่งหนา้
อย่างนอ้ย 1 เดอืน พรอ้มเหตผุล และใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูอ้นุมัต ิโดยบรษัิทจะแจง้เรือ่งการลาออกพรอ้มส าเนา
หนังสอืลาออกใหต้ลาดหลักทรัพยท์ราบ ในกรณีทีก่รรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ทีพ่น้จากต าแหน่งตอ้งรักษาการในต าแหน่งเพือ่ด าเนนิการตอ่ไปกอ่นจนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบชดุใหมจ่ะเขา้รับหนา้ที ่

3. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบรษัิท แต่งตัง้
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบที่
คณะกรรมการบรษัิทก าหนด โดยบคุคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงวาระทีย่ังเหลอือยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฎบิตังิานตอ่คณะกรรมการบรษัิทในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
2. ในการปฎบิัตหินา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมขีอ้สงสัยว่ามรีายการหรือการกระท าดังต่อไปนี้ ซ ึง่อาจมี

ผลกระทบอย่างมสีาระส าคัญตอ่ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบรษัิทเพือ่ด าเนนิการปรับปรงุแกไ้ขภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
(1) รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(2) การทจุรติหรอืมสี ิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดใดๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทถงึสิง่ทีม่ผีลกระทบอย่างมสีาระส าคญัตอ่ฐานะทางการเงนิ
และผลการด าเนนิงาน และไดม้กีารหารอืร่วมกันกับคณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารแลว้วา่ตอ้งด าเนนิการปรับปรุงแกไ้ข 
เมือ่ครบก าหนดเวลาทีก่ าหนดไวร้่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามกีารเพกิเฉยต่อการด าเนนิการแกไ้ขดังกลา่ว
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิง่ที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อส านักงานก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรอืตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยได ้
 

คณะกรรมการอสิระ 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิทตอ้งมจี านวนสดัสว่นของกรรมการทีเ่ป็นอสิระเพยีงพอทีจ่ะสามารถตรวจสอบถว่งดลุ

การท างานของคณะกรรมการบรษัิทและการด าเนนิงานของฝ่ายจัดการ ซึง่ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของ
กรรมการบรษัิท ทัง้หมดและมจี านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน กรรมการอสิระตอ้งมคีณุสมบัตคิรบถว้น ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ก าหนด ดงันี ้
คณุสมบตักิรรมการอสิระ 
1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ* ทัง้นี้ใหนั้บรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 
2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงานลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจ

ควบคมุของบรษัิทฯ* เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 
3. ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คูส่มรส พี่

นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบุตรของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืบุคคลทีจ่ะ
ไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นกรรมการผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับรษัิทฯ* ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสัมพันธท์างธรุกจิกับบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี  

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ* และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคมุ หรอื หุน้สว่นของส านักงานสอบ
บญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ* เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการ มลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 
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6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่
ไดร้ับค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษัิทฯ* และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มนัียผูม้อี านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู ้
ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้อืหุน้ซ ึง่เป็น
ผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่และเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษัิทฯ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกัน และเป็นการแข่งขันทีม่ีนัยกับกจิการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย หรอืไม่เป็น
หุน้สว่นทีม่นัียในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่ับเงนิเดอืนประจ า หรอื
ถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกัน และ
เป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษัิทฯ 

9. ไมม่ลีักษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกีย่วกับการด าเนนิงานของบรษัิทฯ * รวมถงึบรษัิทใหญ ่
บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท 
 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committees) 
คณะกรมการบรษัิท ตระหนักถงึความส าคัญของการควบคมุการบรหิารงานของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามนโยบายจงึพจิารณา

แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งขึน้โดยมอี านาจหนา้ที ่ดงันี ้
องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการบรหิารความเสีย่ง 
1. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะถกูแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบรษัิท โดยคณะกรรมการประกอบดว้ย ผูม้คีวามเขา้ใจใน

ธรุกจิและมปีระสบการณ์ตรงในธรุกจิ จ านวนอยา่งนอ้ย 3 ทา่น และตอ้งเป็นกรรมการอสิระอยา่งนอ้ย 1 ทา่น 
2. ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งตอ้งไมเ่ป็นบคุคลเดยีวกบัประธานกรรมการบรษัิท 
3. กรรมการบรหิารความเสีย่งสามารถอทุศิเวลาอยา่งเพยีงพอในการปฎบิตังิานในฐานะกรรมการบรหิารความเสีย่งใหบ้รรลผุล

ส าเร็จตามวตัถปุระสงค ์
4. ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งตอ้งแตง่ตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยอาจเป็นหัวหนา้สาย

งานสนับสนุนธรุกจิ หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเห็นสมควร 
ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
1. ก าหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์ร 
2. ก ากับดแูลและสนับสนุนใหม้กีารด าเนนิงานดา้นการบรหิารความเสีย่งองคก์ร สอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเป้าหมายทางธรุกจิ

รวมถงึสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
3. พจิารณารายงานผลการบรหิารความเสีย่งองคก์ร และใหข้อ้คดิเห็นในความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมทัง้แนวทางการก าหนด

มาตรการควบคมุหรอืบรรเทา และการพฒันาระบบการจัดการบรหิารความเสีย่งองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งตอ่เนือ่ง 
4. รายงานผลการบรหิารความเสีย่งองคก์รใหค้ณะกรรมการรับทราบ และในกรณีทีม่ปัีจจัยหรอืเหตุการณ์ส าคัญ ซึง่อาจมี

ผลกระทบตอ่บรษัิทฯ อยา่งมนัียส าคญั ตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่ทราบและพจิารณาโดยเร็วทีส่ดุ 
5. ประชมุคณะกรรมการฯ อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
6. ปฎบิตัหินา้ทีอ่ ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึง่เมือ่พน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ อาจไดร้ับแตง่ตัง้
ใหด้ ารงต าแหน่งไดอ้กี 
การรายงาน 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมหีนา้ทีร่ายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิท รับทราบผลการบรหิารความเสีย่ง หรอืสิง่ทีต่อ้ง
ด าเนนิการปรับปรงุแกไ้ขอย่างมนัียส าคญัในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิททกุครัง้ เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษัิทรับทราบและตระหนัก
ถงึความเสีย่งทีส่ าคญัของบรษัิท รวมถงึปัจจัยทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิงานขององคก์รในอนาคต 

 
การแตง่ต ัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee: NRC) 

คณะกรรมการบรษัิท ตระหนักถงึความส าคัญของการควบคมุการบรหิารงานของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามนโยบายจงึพจิารณา
แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เพือ่ดแูลรับผดิชอบการพจิารณาหลักเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหาบคุคลทีม่ี
คณุสมบัตเิหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร คัดเลอืกบคุคลตามกระบวนการสรรหาทีไ่ดก้ าหนด
ไว ้และพจิารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบรษัิท 
พจิารณาก่อนที่จะน าเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัต ิรวมทัง้พจิารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทน
ผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดร้ับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษัิทและประกอบดว้ยกรรมการและ

ผูบ้รหิารอยา่งนอ้ย 3 คน โดยกรรมการมากกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 
2. กรรมการอสิระ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
คณุสมบตัขิองคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
1. มคีวามรูค้วามสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ มคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึคณุสมบตั ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ รวมถงึมคีวามรู ้

ดา้นบรรษัทภบิาล 
2. ตอ้งเป็นกรรมการบรษัิททีม่คีวามเป็นกลาง และมคีวามเป็นอสิระตามหลกัการก ากบัและดแูลกจิการทีด่ ี
3. สามารถอทุศิเวลาอยา่งเพยีงพอในการปฏบิตัหินา้ที ่
ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ปฏบิตัหินา้ทีต่ามทีไ่ดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทและจัดการประชมุ
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยมขีอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ ดงัตอ่ไปนี้ 
การปฎบิตังิานดา้นการสรรหา 
1. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบรษัิท และกรรมการชดุยอ่ย โดยพจิารณาความเหมาะสมของจ านวน 

โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการ เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท  
2. พจิารณาสรรหา คัดเลอืกและเสนอบคุคลทีเ่หมาะสมใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบรษัิททีค่รบวาระ และ/หรอื มตี าแหน่งวา่ง

ลง และ/หรอื แตง่ตัง้เพิม่ 
3. ปฏบิตักิารอืน่ใดเกีย่วกบัการสรรหาตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
4. ประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผูบ้รหิารสูงสุดของบรษัิทฯ เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิททราบเพือ่พจิารณา

อนุมตั ิ
การปฎบิตังิานดา้นการก าหนดคา่ตอบแทน 
1. จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิทและกรรมการชดุย่อย เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิท 
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2. ก าหนดคา่ตอบแทนทีจ่ าเป็นและเหมาะสมทัง้ทีเ่ป็นตัวเงนิและมใิชต่ัวเงนิของคณะกรรมการบรษัิทเป็นรายบคุคล โดยการ
ก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิทใหพ้จิารณาความเหมาะสมกับภาระหนา้ที ่ความรับผดิชอบ ผลงาน และ
เปรยีบเทยีบกับบรษัิทในธรุกจิทีค่ลา้ยกัน และประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้ับจากกรรมการ เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิท
พจิารณาและน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตั ิ

3. รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ตามขอ้ก าหนดของตลท.โดย
เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ 

4. ปฏบิตักิารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดคา่ตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
5. โดยฝ่ายบรหิารและหน่วยงานตา่งๆ จะตอ้งรายงานหรอืน าเสนอขอ้มลูและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตอ่คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน เพือ่สนับสนุนการปฏบิัตงิานของ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ใหบ้รรลตุามหนา้ทีท่ี่
ไดร้ับมอบหมาย 

วาระการด ารงต าแหนง่ 
1. ใหก้รรมการสรรหา มวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการสรรหา ซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้ับการ

แตง่ตัง้ใหมอ่กีได ้นอกจากพน้ต าแหน่งตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการสรรหาพน้จากต าแหน่งเมือ่ 
(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการสรรหาตามกฎบตัรนี ้หรอืตามหลเักณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
(ง) พน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท 
(จ) คณะกรรมการบรษัิทลงมตใิหอ้อก 

2. คณะกรรมการบรษัิท มอี านาจในการแตง่ตัง้กรรมการสรรหา เพิม่เตมิเพือ่ประโยชนใ์นการด าเนนิการตามวตัถปุระสงคห์รอื
ทดแทนกรรมการสรรหาทีพ่น้จากต าแหน่งคราวละ 3 ปี หรอืพน้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทจะอยูใ่นต าแหน่งได ้
เพยีงเทา่วาระทีย่ังเหลอือยูข่องกรรมการสรรหา ซึง่ตนแทนเทา่นัน้ 
 

คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการ ตระหนักถงึความส าคัญของการควบคมุการบรหิารงานของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายจงึไดพ้จิารณา

แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารขึน้โดยใหม้อี านาจหนา้ที ่
องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการบรหิาร 
1. ไดร้ับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการของบรษัิท 
2. ประกอบดว้ยกรรมการบรษัิทที่เป็นผูบ้รหิารงานหรือพนักงานในระดับบรหิาร รวมกันไม่นอ้ยกว่า 3 คนร่วมกันเป็นคณะ

กรรมการบรหิาร 
คณุสมบตัขิองคณะกรรมการบรหิาร 
1. มคีณุสมบตัแิละไมม่คีณุสมบตัติอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดัและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. เป็นบุคคลที่มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธรุกจิของบรษัิทฯ และสามารถอุทศิเวลาอย่าง

เพยีงพอในการปฎบิตัหินา้ที ่
ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร  
1. ท าหนา้ทีค่วบคุมการบรหิารงานของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนดไวแ้ละรายงานผลการ

ด าเนนิงานตอ่คณะกรรมการบรษัิททัง้นีใ้นการด าเนนิการประชมุของคณะกรรมการบรหิารตอ้งมคีณะกรรมการเขา้รว่มประชมุ
ไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของกรรมการบรหิารสว่นการลงมตขิองคณะกรรมการบรหิารตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงขา้งมากจากทีป่ระชมุ
และคะแนนเสยีงดงักลา่วทีนั่บไดอ้ยา่งนอ้ยกึง่หนึง่จากคะแนนเสยีงของคณะกรรมการบรหิารทัง้หมด 

2. พจิารณางบประมาณประจ าปี และขัน้ตอนในการใชจ้่ายงบประมาณ เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทและควบคมุดแูลการ
ใชจ้า่ยตามงบประมาณทีไ่ดร้ับอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 

3. พจิารณาปรับปรงุแผนการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ใหเ้หมาะสม เพือ่ประโยชนข์องบรษัิทฯ 
4. พจิารณาอนุมตักิารลงทนุและก าหนดงบประมาณในการลงทนุ ตามอ านาจในคูม่อือ านาจด าเนนิการ 
5. พจิารณาการท าสญัญาตา่งๆ ทีม่ผีลผกูพนับรษัิทฯ ตามอ านาจในคูม่อือ านาจด าเนนิการ 
6. รับผดิชอบใหม้ขีอ้มลูทีส่ าคัญตา่งๆ ของบรษัิทฯ อยา่งเพยีงพอ เพือ่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษัิท ผูถ้อื

หุน้ รวมถงึจัดท ารายงานทางการเงนิทีน่่าเชือ่ถอื เป็นไปตามมาตรฐานทีด่แีละโปรง่ใส 
7. พจิารณาผลก าไรและขาดทนุของบรษัิทฯ และเสนอจา่ยปันผลประจ าปีตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
8. พจิารณาการด าเนนิธรุกจิใหม ่หรอืการเลกิธรุกจิเพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
9. ก ากับดแูลใหม้ขีัน้ตอนใหผู้ป้ฏบิตังิานตอ้งรายงานเหตกุารณ์ หรอืการกระท าทีผ่ดิปกต ิหรอืการกระท าผดิกฎหมายตอ่คณะ

กรรมการบรหิารอยา่งทันทว่งท ีและในกรณีทีเ่หตกุารณ์ดงักลา่วมผีลกระทบทีม่สีาระส าคัญจะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการ
บรษัิททราบเพือ่พจิารณาแกไ้ข ภายในระยะเวลาอนัสมควร 

10. ด าเนนิการใดๆเพือ่สนับสนุนการด าเนินการดังกลา่วขา้งตน้ หรอืตามความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท หรอืตามทีไ่ดร้ับ
มอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษัิท 

11. การด าเนินการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารในเรื่องใดๆ ซึง่ไดร้ับการลงมต ิและ/หรือ อนุมัตจิากที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิาร จะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทรับทราบ ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ถดัไป 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบรหิารไมส่ามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้

ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอืน่กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 
วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิารมวีาระการด ารงต าแหน่งตามการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษัิท ซึง่เมือ่พน้จากต าแหน่งตามวาระ
แลว้ อาจไดร้ับแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งไดอ้กี 
การรายงาน 

คณะกรรมการตอ้งรายงานผลการปฎบิัตหินา้ทีใ่หค้ณะกรรมการบรษัิทรับทราบเป็นประจ า และรายงานผลการปฎบิัตหินา้ที่
ในรอบปีทีผ่า่นมาใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบในรายงานประจ าปี 

 
คณะผูบ้รหิาร : รับผดิชอบโดยกรรมการผูจั้ดการ 
การสรรหากรรมการผูจ้ดัการ 

“กรรมการผูจั้ดการ” แตง่ตัง้มาจากการพจิารณาและอนุมัตแิตง่ตัง้จากกรรมการบรษัิท โดยคณะกรรมการสรรหาด าเนนิการ
สรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง 
คณุสมบตัขิองกรรมการผูจ้ดัการ 
คณุสมบตัทิ ัว่ไป 
1. มสีญัชาตไิทย 
2. สามารถท างานใหแ้กบ่รษัิทฯ ไดเ้ต็มเวลา 
3. ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติหรอืจติฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 
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4. ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย หรอืไมเ่คยเป็นบคุคลลม้ละลายทจุรติ 
5. ไมเ่คยตอ้งค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคกุ ไมว่า่จะไดร้ับโทษจ าคกุจรงิหรอืไม ่เวน้แตเ่ป็นโทษส าหรับความผดิทีไ่ดก้ระท า

โดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ หรอืพน้โทษหรอืพน้ระยะเวลาการรอการลงโทษ 
6. ไมเ่คยถกูไลอ่อก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากงานเพราะทจุรติตอ่หนา้ที ่
คณุสมบตัเิฉพาะต าแหนง่ 
1. ส าเร็จการศกึษาไมต่ า่กวา่ปรญิญาตรมีคีวามรอบรู ้ความช านาญและประสบการณ์ในการบรหิารองคก์ร 
2. มวีสิยัทศันก์ารบรหิารจัดการในกจิการดา้นการขนสง่ และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการดา้นการขนสง่ 
3. มคีณุธรรมและจรยิธรรมในการบรหิารและก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมบีคุลกิภาพ ภาวะผูน้ าและมนุษยส์มัพนัธด์ ี 
4. สามารถตดิตอ่ประสานงานไดด้ทีัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
5. มคีวามรูแ้ละความช านาญในการบรหิารองคก์รใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและบรกิารทีด่ ี
ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ (Managing Directors) 
1. ควบคมุการด าเนนิกจิการ วางแผนกลยทุธใ์นการด าเนนิงานและบรหิารงานประจ าวนัของบรษัิทฯ  
2. ตัดสนิในเรือ่งทีส่ าคัญของบรษัิทฯ ก าหนดภารกจิ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบรษัิทฯ รวมถงึการควบคุมการ

บรหิารงานในสายงานตา่งๆ 
3. เป็นผูม้อี านาจในการบังคับบัญชา ตดิต่อ สั่งการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิตกิรรมสัญญา เอกสารค าสั่ง หนังสอืแจง้ใดๆ 

ตามทีก่ าหนดไวใ้นคูม่อือ านาจด าเนนิการ 
4. มอี านาจจา้ง แตง่ตัง้ โยกยา้ยบคุคลตามทีเ่ห็นสมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที ่และผลตอบแทนทีเ่หมาะสม 

และใหม้อี านาจปลดออกหรอืใหอ้อกตามความเหมาะสมของพนักงานระดบัตา่งๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นคูม่อือ านาจด าเนนิการ 
5. มอี านาจในการก าหนดเงือ่นไขทางการคา้เพือ่ประโยชนข์องบรษัิท 
6. พจิารณาการลงทนุในธรุกจิใหม ่หรอืการเลกิธรุกจิเพือ่น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการบรษัิท 
7. ด าเนนิการใดๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืกรรมการบรหิาร 

ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผูจั้ดการดังกลา่วขา้งตน้นัน้ จะไม่รวมถงึอ านาจ และ/
หรอื การมอบอ านาจชว่งในการอนุมัตริายการใดทีต่น หรอืผูร้ับมอบอ านาจชว่ง หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ (ตามทีน่ยิามไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) มสีว่นไดเ้สยีหรอืผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ใดขัดแยง้กับบรษัิท ซึง่การอนุมัตริายการใน
ลักษณะดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรอื ที่ประชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพือ่พจิารณาอนุมัตริายการ
ดงักลา่ว ตามทีข่อ้บงัคบัของบรษัิทหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 
การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทไดป้ระกาศก าหนดตารางประชมุลว่งหนา้ 1 ปี ใหก้รรมการและผูเ้กีย่วขอ้งทราบ โดยการประชมุวาระ
ปกตอิยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ ทัง้นีอ้าจมกีารประชมุในวาระพเิศษเพิม่ตามความจ าเป็น โดยมกีารก าหนดวาระไวล้ว่งหนา้และมกีาร
แบง่หมวดหมูอ่ยา่งชดัเจน อาท ิเรือ่งเพือ่ทราบ เพือ่อนุมตั ิเพือ่พจิารณา 

ขอ้บงัคับของบรษัิท ก าหนดใหค้ณะกรรมการจะตอ้งประชมุกนัอยา่งนอ้ย 3 เดอืนตอ่ครัง้ โดยตอ้งมกีรรมการเขา้รว่มประชมุ
อยา่งนอ้ยกึง่หนึง่จงึจะครบองคป์ระชมุ และอาจมกีารประชมุพเิศษเพิม่เตมิตามความจ าเป็นตามแนวปฏบิตัปิกต ิบรษัิทฯ จะจัดประชมุ
คณะกรรมการบรษัิท 3 เดอืนตอ่ครัง้ และมกีารจัดสง่หนังสอืเชญิประชมุใหแ้กก่รรมการเพือ่พจิารณากอ่นการประชมุลว่งหนา้อย่าง
นอ้ย 7 วันกอ่นวนัประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจ าเป็นรบีดว่น เพือ่ใหก้รรมการมเีวลาทีจ่ะศกึษาพจิารณาและตัดสนิใจอย่างถกูตอ้งในเรือ่ง
ตา่งๆ อย่างพอเพยีงและสามารถจัดเวลาเขา้ร่วมประชมุได ้และเพือ่รักษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษัิทฯ ซึง่ในการประชมุทกุคราว 
จะมกีารก าหนดวาระการประชมุทีช่ดัเจน โดยในการประชมุคณะกรรมการ กรรมการทกุคนสามารถอภปิราย และแสดงความคดิเห็นได ้
อยา่งเปิดเผย และมกีารจดบันทกึการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ผลการประชมุ และความคดิเห็นของคณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งมี
ความชดัเจนเพือ่ใชอ้า้งองิ 

ทัง้นี้ เพื่อส่งเสรมิใหก้ารท าหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิท หลักเกณฑ์และรูปแบบขอ้มูลในเอกสารที่จะน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษัิทใหม้คีวามครบถว้น เพยีงพอ และเหมาะสม เพือ่สนับสนุนใหก้ารประชุมคณะกรรมการบรษัิทด าเนินไปอย่าง
ราบรืน่ รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพสงูสดุภายใตก้ฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ณ ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินทีป่ระชมุ ตอ้ง
มกีรรมการอยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายสง่เสรมิใหก้รรมการแตล่ะคนเขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอโดยเฉลีย่ไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของการประชมุคณะกรรมการบรษัิททัง้หมดในรอบปี โดยมกีารเปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชมุและการเขา้รว่ม
ประชมุของกรรมการบรษัิทและกรรมการชดุย่อยแตล่ะคนไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี
ของบรษัิทฯ (แบบ 56-2) 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษัิทยังมนีโยบายส่งเสรมิใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
ประชมุระหวา่งกนัเองไดต้ามความจ าเป็น เพือ่อภปิรายปัญหาตา่งๆ เกีย่วกบัการจัดการทีอ่ยูใ่นความสนใจโดยไมม่ฝ่ีายบรหิารเขา้รว่ม 

คณะกรรมการไดม้กีารก าหนดตารางการประชมุคณะกรรมการบรษัิทลว่งหนา้ตลอดปี เพือ่ใหก้รรมการสามารถจัดสรรเวลาได ้
อยา่งเหมาะสม ส าหรับปี 2561 มรีายละเอยีดการประชมุ ดงันี ้

รายชือ่ กรรมการ
บรษิทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

กรรมการสรรหา
และก าหนด
คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรหิาร 

นายชาตชิาย พานชิชวีะ 4* - - - 16* 

นายววิฒัน ์กรมดษิฐ ์ 5 - - - 16 

นายปิยะ เตชากลู 5 - 1 - 16 

นางสมหะทยั พานชิชวีะ 4 - - - - 

นางสวุรรณี ค ามัน่ 5 4* - - - 

นายก าชยั บญุจริโชต ิ 5 4 - -* - 

ดร. สพุจน ์เธยีรวฒุ ิ 5 4 1* - - 

นางสกุานดา พทุธรักษา 5 4 - - - 

น.ส. นชิานันท ์รัตนเกต ุ - - 1 - - 

น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ ์ - - - - - 

หมายเหต ุ: *  หมายถงึประธานคณะกรรมการ 
 
 
 
 



  หนา้ที ่35 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ 
บรษัิทฯ จัดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิัตงิานตนเองของคณะกรรมการบรษัิท เพือ่ใหก้รรมการแตล่ะท่านประเมนิผลการ

ปฏิบัตงิานของคณะกรรมการทัง้คณะ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏบิัตงิานในหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิทว่าได ้
ด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ดขีองบรษัิทจดทะเบยีน เพือ่ปรับปรุงการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบรษัิทให ้
สอดคลอ้งกบันโยบายทีก่ าหนดไว ้เพือ่เพิม่ประสทิธผิลการก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษัิทตอ่ไป 

หลักเกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2561 คณะกรรมการเห็นชอบใหใ้ชแ้บบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการทีเ่สนอแนะโดยตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย มาปรับใชใ้หค้รอบคลมุและสอดคลอ้งกบัการปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการ
ทกุดา้น ดงันี ้
1. แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทัรายคณะ และรายบคุคล 

•         โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการบรษัิท 
•         บทบาท หนา้ที ่และความรับผดิชอบของกรรมการ 
•         การประชมุคณะกรรมการ 
•         การท าหนา้ทีข่องกรรมการ 
•         ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจัดการ 
•         การพฒันาตนเองของคณะกรรมการ 

ผลการประเมนิ :  การปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษัิท คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 96.00 ซึง่ถอืวา่อยูใ่นระดบั “ดเียีย่ม”  
สรปุผลประเมนิ :  กรรมการมคีุณสมบัตแิละปฏบิัตหินา้ทีร่ับผดิชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏบิัตทิีด่ขีองกรรมการ โดยมี
ขอ้เสนอแนะใหป้รับปรงุ ดงันี ้

•         เมือ่มกีรรมการใหม ่คณะกรรมการไดด้แูลใหฝ่้ายจัดการจัดเอกสารหรอืจัดบรรยายสรปุเพือ่ใหก้รรมการเขา้ใจธรุกจิ
และการปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการ 

•         คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคัญและใชเ้วลาอย่างเพยีงพอในการประเมนิประสทิธผิลของการจัดการความเสีย่งที่
ด าเนนิการโดยฝ่ายจัดการ 

 
2. การประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการชุดยอ่ย 
2.1 แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ  

•         การท าหนา้ทีโ่ดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดม้กีารปฏบิัตหินา้ทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมกาตรวจสอบ ตามที่
ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

•         การปฏบิัตหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ มกีารสอบทานใหบ้รษัิทฯ มรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและ
เพยีงพออยา่งเหมาะสม 

ผลการประเมนิ :  การปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 97.00 ซึง่ถอืวา่อยูใ่นระดบั “ดเียีย่ม”  
สรปุผลประเมนิ :  กรรมการมคีณุสมบตัแิละปฏบิตัหินา้ทีร่ับผดิชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏบิตัทิีด่ขีองกรรมการ 
 
2.2       แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดจั้ดท าประเมนิผลการปฏบิตังิาน โดยใชแ้บบประเมนิตนเองทัง้คณะตามแบบคูม่อืประเมนิ
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ครอบคลุมถงึโครงสรา้งและ
คณุสมบตักิรรมการ การประชมุ การปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ผลการประเมนิ :  การปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 77.00 ซึง่ถอืวา่อยูใ่นระดบั “ด”ี  
สรปุผลประเมนิ :  กรรมการมคีุณสมบัตแิละปฏบิัตหินา้ทีร่ับผดิชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏบิัตทิีด่ขีองกรรมการ โดยมี
ขอ้เสนอแนะใหป้รับปรงุ ดงันี ้

•         กรรมการไดร้ับเอกสารประกอบการประชมุลว่งหนา้เพือ่มเีวลาศกึษาขอ้มลู 
•         จ านวนของคณะกรรมการมคีวามเหมาะสม 
•         จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการมคีวามเหมาะสม 

 
2.3 แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบรษัิท เป็นผูป้ระเมินผลการปฎิบัตงิานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยใชแ้บบ
ประเมนิผลงานตามแบบของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยในไตรมาสที ่4 ของปี ซึง่อยูใ่นชว่งด าเนนิการปี 2562 

 
2.4       แบบประเมนิกรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผูป้ระเมนิผลการปฎบิตังิานของกรรมการผูจั้ดการ โดยใชแ้บบประเมนิผล
งานของ CEO ตามแบบของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยในไตรมาสที ่4 ของปี ซึง่อยูใ่นชว่งด าเนนิการปี 2562 

 
รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเป็นผูร้ับผดิชอบในการจัดการใหม้ีการจัดท ารายงานทางการเงิน ซึง่รวมถงึงบการเงินของบรษัิทและ
สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี ทัง้นี ้รายงานทางการเงนิดงักลา่วจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่ับรองทัว่ไป
ในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและเป็นทีย่อมรับ และถอืปฏบิัตอิยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้ไดใ้ชด้ลุยพนิจิอย่าง
ระมดัระวงัในการจัดท าและดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

 
แนวทางการปฎบิตัเิก ีย่วกบัการรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บรษัิทฯ ไดร้ะบกุารมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุและในการประชมุผูถ้อืหุน้ หากกรรมการทา่นใดมสีว่น
ไดส้ว่นเสยีหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งในการพจิารณาวาระใด ประธานทีป่ระชมุจะแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุทราบกอ่นการพจิารณาวาระ โดย
กรรมการทา่นทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีนัน้จะไมร่ว่มประชมุ และงดออกเสยีงในวาระนัน้ๆ 
 
การปฐมนเิทศกรรมการใหม ่

คณะกรรมการบรษัิทตระหนักถงึความส าคัญในการจัดปฐมนิเทศใหก้ับกรรมการใหม่ บรษัิทฯ จะจัดใหม้กีารปฐมนิเทศ
กรรมการทีเ่ขา้รับต าแหน่งกรรมการใหมใ่นคณะกรรมการบรษัิท เพื่อใหก้รรมการทีเ่ขา้มาใหมไ่ดร้ับทราบและเขา้ใจถงึประวัตคิวาม
เป็นมา โครงสรา้งธรุกจิ ลกัษณะการประกอบธรุกจิ ฐานะการเงนิ และผลประกอบการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ตลอดจนขอบเขตหนา้ที่
ผูร้ับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ  โดยใหเ้ลขานุการบรษัิทน าเสนอเอกสารและขอ้มูลทีเ่ป็น
ประโยชนต์อ่การปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการใหม ่เชน่ คูม่อืกรรมการบรษัิทจดทะเบยีน คูม่อืการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีขอ้บงัคบับรษัิทฯ 
โครงสรา้งการลงทนุ โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ ผลการด าเนนิงาน กฎหมายและกฎเกณฑต์า่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง และหลกัสตูรการอบรมกรรมการ 
รวมทัง้ใหข้อ้มลูตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) เป็นตน้ ทัง้นี้เพือ่เสรมิสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจในธรุกจิและการด าเนนิงานดา้นตา่งๆ ของบรษัิทใหแ้กก่รรมการทีเ่ขา้รับต าแหน่งเป็นครัง้แรก 
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การพฒันากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 
 คณะกรรมการบรษัิทสง่เสรมิ สนับสนุน และอ านวยความสะดวกใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งในการก ากับดแูลกจิการของบรษัิทฯ เชน่ 
กรรมการ กรรมการชดุยอ่ย ผูบ้รหิาร เป็นตน้ ไดเ้ขา้รับการอบรมสมัมนาในหลกัสตูรหรอืรว่มกจิกรรมตา่งๆ ทีจั่ดขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย (ตลท.) สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย หรอืองคก์รอสิระตา่งๆ อยา่งสม ่าเสมอและตอ่เนือ่ง 
เพือ่เสรมิสรา้งความรู ้ปรับปรงุการปฏบิตังิาน อนัจะเป็นประโยชนต์อ่การปฏบิตัหินา้ทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 บรษัิทฯ จะสนับสนุนใหค้ณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารระดับสงูเขา้รว่มสัมนาหลักสตูรทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การปฏบิัตหินา้ที ่
รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับคณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่ เสมอ โดยหลักสูตรที่
กรรมการบรษัิทควรเขา้ร่วมสัมมนาอย่างนอ้ยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) ซึง่ไดแ้ก ่
หลักสูตร Director Certification Program  (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation Program  (DAP) หลักสูตร Audit 
Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทัง้นี้ เพื่อน าความรูแ้ละประสบการณ์มา
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาบรษัิทฯ ตอ่ไป 
 
ความสมัพนัธก์บันกัลงทนุ 

คณะกรรมการใหค้วามส าคัญตอ่การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่พยีงพอตอ่ผูถ้อืหุน้ นักลงทนุและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย โดยขอ้มลูที่
เปิดเผยจะตอ้งมคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทั่วถงึ และทันเวลา ซึง่รวมถงึรายงานทางการเงนิผลการด าเนนิงานขอ้มลูอืน่ๆ  ที่
เกีย่วขอ้ง ตลอดจนขอ้มลูทีม่ผีลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพยข์องบรษัิทฯ ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยจะเผยแพรข่อ้มลูและ
ขา่วสารตา่งๆ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ นักลงทนุ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทนุโดยผา่นชอ่งทางตา่งๆ ทัง้จากการจัดสง่
เอกสารทางไปรษณีย ์สือ่การเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านักงาน ก.ล.ต. รวมถงึเว็บไซดข์องบรษัิทฯ 

ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ ์(Investor Relaation) บรษัิทฯ ยังไม่มีการจัดตัง้หน่วยงานเฉพาะ แต่ไดม้อบหมาย 
“นางสาวโชตกิา วรีะศลิป์” (ผูจั้ดการฝ่ายการเงนิและควบคมุ) เป็นผูด้แูลการตดิตอ่สือ่สารกับนักลงทนุ ผูถ้อืหุน้ นักวเิคราะหแ์ละผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง ซึง่สามารถตดิต่อไดท้ี่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3846-8789 ทัง้นี้บรษัิทฯ มแีผนงานที่จะจัดตัง้หน่วยงานดา้นนักลงทุน
สมัพนัธข์ึน้มาเป็นหน่วยงานเฉพาะดา้นเพือ่ดแูล รับผดิชอบสว่นงานนักลงทนุสมัพนัธใ์นอนาคต 

 
การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 

คณะกรรมการมกีารก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทและผูบ้รหิารระดับสูง ทีจ่ะไปด ารงต าแหน่ ง
กรรมการของบรษัิทอืน่ตอ้งรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท เนือ่งจากบรษัิท ไมม่ ีบรษัิทยอ่ย และ/หรอืบรษัิทรว่ม 

 
แผนการสบืทอดต าแหนง่ผูบ้รหิารระดบัสงู 

คณะกรรมการบรษัิท ไดต้ระหนักถงึความส าคัญของการบรหิารงานของบริษัท อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ตลอดจนการด าเนนิกจิการอย่างตอ่เนื่อง จะน ามาซึง่ความเตบิโตและกา้วหนา้ขององคก์รอยา่งยั่งยนื ดงันัน้บรษัิทฯ จงึไดเ้ริม่จัดท า
แผนสบืทอดต าแหน่งขึน้ โดยไดก้ าหนดขัน้ตอนและกระบวนการสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ผูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้
ความสามารถในการสบืทอดต าแหน่งขององคก์รตอ่ไปในอนาคต 

 
การก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั 
นโยบายคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะพจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบรษัิทฯ 
ขนาดธรุกจิ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท โดยเปรยีบเทยีบกับบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทยทีม่มีลูคา่ตลาด (Market Capitalisation) ในขนาดทีใ่กลเ้คยีงกับบรษัิท และบรษัิทอืน่ทีอ่ยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนักบับรษัิทฯ 
และเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาและอนุมตัเิป็นประจ าทกุปี 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณาก าหนดจ านวนและรปูแบบการจา่ยคา่ตอบแทนของกรรมการ
ผูจั้ดการ โดยใชด้ชันชีีว้ดัตา่งๆ เป็นตวับง่ชี ้ในสว่นของสทิธปิระโยชน ์จะมกีารปรับอตัราเงนิเดอืนและโบนัสประจ าปี ซึง่จะสอดคลอ้ง
กบัสภาวะเศรษฐกจิและผลการด าเนนิงานของบรษัิท  
 
การแตง่ต ัง้และคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี
การแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ี
 บรษัิทฯ ก าหนดใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบัญชเีป็นประจ าทกุปี โดย
ผา่นการพจิารณาคัดเลอืกจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาเห็นควรและใหน้ าเสนอตอ่ที่
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี พจิารณาแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิท โดยผูส้อบบัญชทีีไ่ดร้ับการคัดเลอืก
ตอ้งมีความเป็นอสิระ ไม่มสีัมพันธห์รือมสี่วนไดส้่วนเสียใดๆ กับบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับบุคคล
ดังกลา่ว และจัดใหม้กีารหมนุเวยีนการสอบบัญชใีหส้อดคลอ้งกับประกาศคณะกรรมการตลาดทุน หากผูส้อบบัญชรีายเดมิปฏบิัติ
หนา้ทีส่อบทานและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทมาแลว้ 5 รอบบัญชตีดิตอ่กนั บรษัิทฯ จะพจิารณาคัดเลอืกผูส้อบบญัชี

รายอืน่มาท าหนา้ทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษัิทตอ่ไป 
 
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี
 ส าหรับงบการเงนิปี 2561 ของบรษัิทฯ ไดต้รวจสอบและแสดงความคดิเห็น โดยนางสาวกรองแกว้ ลมิป์กติตกิุล ผูส้อบ
บญัชรีับอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5874 จากบรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท และจา่ยคา่ตอบแทนจากการ
สอบบญัชขีองบรษัิทในงวดบญัชปีี 2561 เป็นจ านวนเงนิรวมปีละ 1,260,000  บาท  
 
คา่บรกิารอืน่ๆ 
 ในปี 2561 บรษัิทไมม่กีารจา่ยคา่บรกิารอืน่ๆ ทีม่ใิชก่ารสอบบญัช ี
 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

(หน่วย : บาท) 

คา่สอบบญัช ี ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี 450,000 750,000 750,000 

สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส 300,000 300,000 510,000 

รวมคา่ตอบแทน 750,000 1,050,000 1,260,000 
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หมายเหต ุ:  
- ตัง้แตปี่ 2560 คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี ประกอบดว้ย คา่ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีและคา่สอบทานรายงานประจ าปี  
- ตัง้แตปี่ 2561 การสอบทานงบการงบการเงนิรายไตรมาส คดิไตรมาสละ 170,000 บาท (ปี 2560 ไตรมาสละ 100,000 บาท) 
- ฝ่ายบรหิารมกีารตอ่รองราคากบับรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากดั เพือ่ใหค้งราคาคา่สอบบญัชเีป็นระยะ 3 ปีของปี 2561 ถงึปี 2563 

เทา่กบั 1,260,000 บาท 
 

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
 
นโยบายและภาพรวมความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

นอกจากการด าเนนิงานเพือ่ความเตบิโตทางเศรษฐกจิแลว้ บรษัิทฯ ใหค้วามส าคัญกับการด าเนนิธรุกจิภายใตก้รอบความ
รับผดิชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพือ่ความเตบิโตอยา่งยั่งยนืเป็นองคก์รทีม่จีรยิธรรมและธรรมาภบิาลทีด่ ีมคีวามโปรง่ใส
และสามารถตรวจสอบได ้แนวปฏบิตัดิา้นการบรหิารความรับผดิชอบตอ่สงัคมเพือ่การพัฒนาอยา่งยั่งยนืตามแนวทางการพัฒนาของ
ตลาดหลักทรัพยฯ์ เพือ่น าองคค์วามรูนั้น้มาเป็นแนวทางการปฏบิัตแิละบรหิารจัดการองคก์รอย่างเป็นรปูธรรมตอ่ไป แนวทางปฏบิัติ
ดา้นความรับผดิชอบตอ่สังคมของบรษัิทฯ เป็นการปฏบิัตเิพือ่สอดคลอ้งกับ วสิัยทัศน์ พันธกจิ และนโยบายของบรษัิท โดยการ
ด าเนนิงานภายใตน้โยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณธรุกจิของบรษัิท ดงันี ้
 
กระบวนการจดัท ารายงาน  

 บรษัิทฯ อยู่ในชว่งศกึษาและด าเนนิการจัดท ารายงานความรับผดิชอบทางสังคม และการจัดท ารายงานแบบบรูณาการ 
เพือ่พฒันากจิการอยา่งยั่งยนืและน าองคค์วามรูเ้ป็นแนวทางการปฎบิตัแิละบรหิารจัดการองคก์รอยา่งเป็นรปูธรรมตอ่ไป 

 
การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 
1. บรษัิทฯ มุง่มัน่ประกอบธรุกจิดว้ยความซือ่สตัย ์สจุรติ และด าเนนิงานธรุกจิอยา่งมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม ทัง้ทางกฎหมาย 

จรรยาบรรณ และมุง่มัน่ท าความดตีอ่บคุคล กลุม่ชนชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และประกอบธรุกจิโดยมรีะบบการด าเนนิงาน
ทีม่มีาตรฐานและมกีารควบคมุทีด่ ี 

2. ไมใ่หผ้ลประโยชนส์ิง่ใดแก ่เจา้หนา้ทีข่องรัฐ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหไ้ดม้าซึง่งานหรอืผลประโยชนอ์ืน่ใด 
3. ดา้นการปฏบิตัติอ่ลกูคา้ บรษัิทฯ จะปฏบิตัติอ่คูค่า้อย่างเป็นธรรม ไมเ่รยีกรอ้งหรอืรับผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่มช่อบธรรมจากคู่

คา้ และหากปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ใดไมไ่ด ้ใหร้บีแจง้คูค่า้ใหท้ราบลว่งหนา้เพือ่รว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข 
4. ไมก่อ่ความเดอืดรอ้นใหแ้กช่มุชมุ หรอืสังคมโดยรอบบรษัิทฯ ไมว่า่จะเป็นมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสยีง รวมทัง้

ความสะอาด  
5. ปฏบิตัติามกฎจราจร เพือ่ความปลอดภัย ของผูโ้ดยสารรวมทัง้ผูร้ว่มใชถ้นนทกุราย 
6. ดา้นการปฏบิัตติอ่คู่แข่งทางการคา้ บรษัิทฯ จะปฏบิัตติ่อคู่แขง่ทางการคา้ ภายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขันทีด่แีละไม่

แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ขง่ขนัทางการคา้ดว้ยวธิทีีไ่มส่จุรติ 
 

การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 
บรษัิทฯ มีนโยบายต่อตา้นการใหส้นิบนและการคอร์รัปชั่นอย่างสิน้เชงิ (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัตติาม

กฎหมาย ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอ่ตา้นการใหส้นิบนและการคอรร์ัปชัน่ในประเทศไทย บรษัิทฯ จะไมเ่ขา้ไปมสีว่นรว่มในการให ้
สนิบนและการคอรร์ัปชั่นทัง้ทางตรงและทางออ้ม และมุ่งมั่นทีจ่ะน าระบบทีม่ปีระสทิธผิลมาใชใ้นการตอ่ตา้นการใหส้นิบนและการ
คอรร์ัปชัน่ 

ทัง้นี้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุคนของบรษัิทฯ ตอ้งไมเ่ขา้ไปมสีว่นร่วมในการคอรร์ัปชัน่ การใหแ้ละรับสนิบนแก่
เจา้หนา้ทีข่องรัฐและเอกชน 
แนวปฏบิตั ิ: บคุลากรทกุระดบัของบรษัิทตอ้งปฏบิตัติามแนวทางทีไ่ดก้ าหนดไว ้ดงันี้ 
1. ปฏิบัตติามนโยบายการป้องกันและต่อตา้นการทุจรติ การใหห้รือรับสนิบน จรรยาบรรณธุรกจิ รวมทัง้กฎ ระเบยีบ และ

ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ โดยตอ้งไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการทจุรติ คอรร์ัปชัน่ ในทกุรปูแบบ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
2. ไมก่ระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการแสดงถงึเจตนาวา่เป็นการทจุรติ คอรร์ัปชัน่ การใหห้รอืรับสนิบน แกผู่ท้ ีม่สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง

กับกลุม่บรษัิทฯ ในเรือ่งทีต่นมหีนา้ทีร่ับผดิชอบทัง้ทางตรงหรือโดยออ้ม เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชน์แก่องคก์ร ตนเอง 
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

3. ผูท้ีก่ระท าการทจุรติ คอรร์ัปชัน่ ถอืเป็นการกระท าผดิตามขอ้บงัคับเกีย่วกับการท างานวา่ดว้ยการบรหิารงานบคุคล ส าหรับ
พนักงาน ซึง่จะตอ้งไดร้ับการพจิารณาโทษทางวนัิยทีก่ าหนดไว ้รวมถงึอาจไดร้ับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผดิ
กฎหมายดว้ย 

4. บรษัิทฯ มแีนวทางในการตดิตามประเมนิผลและการสอบทานมาตรการด าเนนิงานอย่างสม า่เสมอ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงของกฎหมาย และสภาพการด าเนนิธรุกจิ 
 

การเคารพสทิธมินุษยชน 
แนวปฏบิัต ิ: ผูบ้รหิารและพนักงานมหีนา้ทีต่อ้งปฏบิัตติามหลกัสทิธมินุษยชน ยดึมั่นในหลักนติธิรรม และประพฤตปิฏบิัตหินา้ทีข่อง
ตนภายใตห้ลกัการการเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์สทิธ ิและเสรภีาพ และปฏบิตัติอ่ทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทยีมกนั 
1. บรษัิทฯ ตระหนักตอ่การเคารพสทิธมินุษยชน ซึง่เป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานทีม่นุษยท์กุคนพงึมโีดยเสมอภาคกันเพือ่การด ารงชวีติ

อยู่ไดอ้ย่างมศีักดิศ์รโีดยจะไม่มบีุคคลใดไดร้ับการปฏบิัตอิย่างไมเ่ป็นธรรม หรอืเลอืกปฏบิัต ิไมว่่าจะเป็นการเลอืกปฏบิัติ
เนือ่งจากเชือ้ชาต ิเผา่พนัธุ ์สผีวิ ตน้ตระกลู ตน้ก าเนดิของชาตหิรอืสงัคม ศาสนา สถานะทางสงัคม เพศ อาย ุลกัษณะ หรอื
รปูลกัษณ์ทางกายภาพ ภาษา ความเห็นทางการเมอืง ทรัพยส์นิ หรอืสถานะอืน่ใด 

2. ผูบ้รหิารและพนักงานมหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ รวมถงึสง่เสรมิสทิธติามระเบยีบสังคมและระเบยีบสากลในทุกๆ และ
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การด าเนนิธรุกจิดงักลา่วมไิดม้สีว่นรว่มกระท าหรอืงดเวน้การกระท าอนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน ผูบ้รหิาร
และพนักงานจงึควรใหค้วามส าคญักบัการรว่มธรุกจิกบัลกูคา้หรอืคูค่า้ทีเ่คารพหลกัการดงักลา่ว 

3. ใหค้วามส าคญักบัสทิธทิีเ่ทา่เทยีมกนัของสตร ีโดยใหค้วามส าคญัและเคารพเสรภีาพในเรือ่ง สัญชาต ิสถานภาพทางสงัคม 
สขุภาพ การศกึษา สทิธใินการท างาน ชนชัน้ทางสงัคม ลกัษณะ เชือ้ชาต ิวถิทีางเพศ เป็นตน้ 

4. มุง่มั่นและรักษาไวซ้ ึง่สภาพการท างานทีเ่ป็นธรรมและเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการด าเนนิธรุกจิและดา้นอืน่ๆ ทีเ่ป็นไปตามสทิธิ
มนุษยชน อาท ิการไมใ่ชแ้รงงานเด็ก หรอืเรือ่งอืน่ๆ ทีแ่สดงถงึการไมเ่คารพตอ่หลกัสทิธมินุษยช์น หรอืไมป่ฏบิตัตินอยูบ่น
มาตรฐานสากลเกีย่วกบัหลกัการดา้นสทิธมินุษยช์น สทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาค 

 
การปฎบิตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

ผูบ้รหิารจะตอ้งปฏิบัตติ่อพนักงานอย่างยุตธิรรม บรหิารงานโดยไม่มีความล าเอียง สนับสนุนในการสรา้งศักยภาพใน
ความกา้วหนา้และเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของพนักงาน รวมทัง้ส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามเขา้ใจในเรื่องจรรยาบรรณ ที่
พนักงานตอ้งพงึปฏบิตั ิจัดสวสัดกิารใหพ้นักงานอยา่งเหมาะสมตามผลการท างานอยา่งเป็นธรรม   



  หนา้ที ่38 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

กจิกรรม มอบประกาศเกยีรตคิณุส าหรบัพนกังานเกษยีณอายปุระจ าปี 2561 
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รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

กจิกรรม มอบโบนสัทอง “โครงการรกัษารถด ีขบัขีป่ลอดภยั (12 ยิม้) วนัที ่25  พ.ย. 2561 บรษิทัฯ ไดจ้ดังานมอบโบนสั
โครงการ “รกัษารถด ีขบัขีป่ลอดภยั” (12 ยิม้)” ใหก้บันกัขบัของบรษิทัทีม่ผีลงานดเีดน่ จ านวน 37 ทา่น ณ อมตะคาส

เซลิ จ.ชลบรุ ี

นโยบายพฒันาบคุลากรของบรษิทั 
บริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสรา้งความรูแ้ละพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานักขับ (Driver 

Development) ซึง่เป็นบคุลากรสว่นใหญบ่รษัิทฯ และเป็นผูท้ีส่มัผสักบัลกูคา้โดยตรง ดังนัน้ บรษัิทฯ จงึมุง่เนน้พฒันาดา้นการขบัขี่
เพือ่สง่มอบคณุภาพในการบรกิารสูล่กูคา้ ในปี 2561 บรษัิทฯ จัดใหม้กีารอบรม ดงันี ้
 

วนัทีจ่ดัอบรม รายการฝึกอบรม จ านวนช ัว่โมงการอบรม จ านวนพนกังานเขา้รบัการอบรม 

7 เม.ย. การขบัขีเ่ชงิป้องกนัอบุตัเิหต ุ 6 23 

28 เม.ย. การขบัขีเ่ชงิป้องกนัอบุตัเิหต ุ 6 26 

9 ม.ิย. การขบัขีเ่ชงิป้องกนัอบุตัเิหต ุ 6 28 

5 ก.ค. การขบัขีเ่ชงิป้องกนัอบุตัเิหต ุ 6 25 

19 ส.ค. การขบัขีเ่ชงิป้องกนัอบุตัเิหต ุ 6 27 

2 ก.ย. การขบัขีเ่ชงิป้องกนัอบุตัเิหต ุ 6 21 

9 ก.ย. การขบัขีเ่ชงิป้องกนัอบุตัเิหต ุ 6 33 

23 ก.ย. การขบัขีเ่ชงิป้องกนัอบุตัเิหต ุ 6 26 

25 พ.ย. การขบัขีเ่ชงิป้องกนัอบุตัเิหต ุ 6 23 

รวม 232 
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รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

กจิกรรมอบรม “การขบัขีเ่ชงิป้องกนั” โดยศาสตราจารย ์(กติตมิศกัดิ)์ บญุชนะ วชิยักลุ วทิยากรจากสมาคมสง่เสรมิ
ความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน (ประเทศไทย) 

 

 
 

 
กจิกรรม Sefety Day 2018 จดัขึน้เม ือ่วนัจนัทรท์ ี ่8 ตลุาคม 2561 ณ พฒันากอลฟ์แอนดร์สีอทรท์ ศรรีาชา 

 

 

 

 

 

 

 

 



  หนา้ที ่41 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

ความรบัผดิชอบตอ่ลกูคา้  

1. บรษัิทฯ จะปฏบิตัติอ่ลกูคา้อยา่งเป็นธรรมในเรือ่งของสนิคา้และบรกิาร โดยไมเ่ลอืกปฏบิตัแิละไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ที่
ตนไดล้ว่งรูม้าเนือ่งจากการด าเนินธรุกจิ อันเป็นขอ้มลูทีต่ามปกตวิสิัยจะพงึสงวนไวไ้มเ่ปิดเผย เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผยตาม
หนา้ทีต่ามกฎหมาย 

2. บรษัิทฯ จะปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงือ่นไขตา่งๆ กบัลกูคา้อยา่งเป็นธรรม หากปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงือ่นไขไมไ่ดต้อ้งรบี
แจง้ใหล้กูคา้ทราบเพือ่หาทางออกรว่มกนั 

3. ไมล่ะเลยหรอืเพกิเฉย เมือ่พบเห็นการกระท าทีเ่ขา้ขา่ยการทจุรติและคอรร์ัปชนัทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ โดยถอืเป็นหนา้ทีท่ี่
ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืบคุคลทีร่ับผดิชอบไดท้ราบ และใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่งๆ 

4. ในการด าเนินการใดๆ ทีอ่าจมคีวามเสีย่งต่อการเกดิทุจรติและคอรร์ัปชั่น บุคลากรทุกระดับของบรษัิทฯ และบรษัิทคู่คา้ 
จะตอ้งปฏบิตัโิดยเฉพาะในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้ดว้ยความระมดัระวงั 
-         การใหห้รอืรับของขวัญ ของก านัล การเลีย้งรับรอง และคา่ใชจ้่ายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบิัตทิีด่ทีี่

ก าหนดไวใ้นคูม่อืการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธรุกจิ รวมถงึนโยบายการป้องกนัและตอ่ตา้นการทจุรติ 
การใหห้รอืรับสนิบน 

-         การใหเ้งนิบรจิาคเพือ่การกศุล จะตอ้งกระท าในนามบรษัิทฯ แกอ่งคก์รใดๆ ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ประโยชน์ตอ่สงัคม 
โดยตอ้งเป็นองคก์รทีเ่ชือ่ถอืได ้มใีบรับรองและตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใส ผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบของ
บรษัิทฯ ทีก่ าหนดไว ้และถูกตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนมกีารตดิตามและตรวจสอบ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่เงนิบรจิาค
ไมไ่ดถ้กูน าไปใชเ้พือ่เป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน 

-         การใหเ้งนิสนับสนุน ไมว่า่จะเป็นเงนิ วตัถหุรอืทรัพยส์นิ แกก่จิกรรมหรอืโครงการใด ตอ้งมกีารระบชุือ่บรษัิท โดย
การใหก้ารสนับสนุนนัน้ตอ้งมวีัตถปุระสงค ์เพือ่สง่เสรมิธรุกจิ ภาพลักษณ์ทีด่ขีองบรษัิท และตอ้งด าเนนิการดว้ย
ความโปรง่ใส ผา่นขัน้ตอนตามระเบยีบของบรษัิทฯ ทีก่ าหนดไว ้และถกูตอ้งตามกฎหมาย 

-         ความสมัพนัธท์างธรุกจิและการจัดซือ้ จัดจา้งกบัภาครัฐ หรอืเอกชน รวมถงึ การตดิตอ่งานกบัภาครัฐหรอืเจา้หนา้ที่
ภาครัฐ หรอืเอกชน ตลอดจนบุคคลทีม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ จะตอ้งเป็นไปดว้ยความ
โปรง่ใส ซือ่สตัย ์และตอ้งด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

-         บรษัิทฯ มนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยบคุลากรทกุคนมสีทิธแิละเสรภีาพทางการเมอืงตามกฎหมาย แตพ่งึ
ตระหนักทีจ่ะไม่ด าเนินการ หรอืด าเนินกจิกรรมใดๆ รวมถงึการน าทรัพยากรใดๆ ของบรษัิทไปใชเ้พือ่ด าเนนิการ
หรอืกจิกรรมทางการเมอืง อนัจะท าใหบ้รษัิทฯ สญูเสยีความเป็นกลางหรอืไดร้ับความเสยีหายจากการเขา้ไปมสีว่น
เกีย่วขอ้งและการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเมอืง 

 
มาตรการและแนวทางการด าเนนิงาน 
1. บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมและใหค้วามรูก้ับบุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการต่อตา้นทุจริต 

คอรร์ัปชัน่ รวมทัง้จัดใหม้กีารควบคมุภายในเพือ่ป้องกนัการทจุรติ คอรร์ัปชัน่ การใหห้รอืรับสนิบนในทกุรปูแบบ 
2. แนวปฏบิัตใินการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ัปชัน่นี้ ครอบคลมุไปถงึกระบวนการบรหิารงานบคุคล ตัง้แตก่ารสรรหาหรอืการ

คดัเลอืกบคุลากร การเลือ่นต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบิัตงิานและการใหผ้ลตอบแทนแกพ่นักงาน โดย
ก าหนดใหผู้บ้ังคับบัญชาทุกระดับ มีหนา้ที่สื่อสารท าความเขา้ใจกับพนักงานผูใ้ตบ้ังคับบัญชา เพื่อน าไปใชป้ฏิบัตใิน
กจิกรรมทางธรุกจิทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบ และควบคมุดแูลการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัิ
นี ้

3. บรษัิทฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงาน หรอืบคุคลอืน่ใดทีแ่จง้เบาะแสหรอืหลกัฐานเรือ่งการทจุรติ คอรร์ัปชัน่ ที่
เกีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ รวมถงึพนักงานทีป่ฏเิสธตอ่การกระท า โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามรว่มมอืใน
การรายงานการทจุรติคอรร์ัปชัน่ ตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการรับขอ้รอ้งเรยีน 

 
การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

บรษัิทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้ม โดยมกีารใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนักงาน ซึง่ไดต้ระหนักดวีา่การ
ใหบ้รกิารดว้ยรถโดยสารขนาดใหญ่จะมกีารใชเ้ชือ้เพลงิและการปลอ่ยมลภาวะ รวมไปถงึอาจมขีองเสยีจากกระบวนการซอ่มบ ารงุรถ
โดยสาร อาท ิน ้ามนัเครือ่ง อะไหลเ่กา่ เป็นตน้ ดงันัน้เพือ่ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนนิการ บรษัิทฯ จงึได ้
ด าเนนิการบรหิารจัดการดา้นคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ดงันี ้
 การลดมลภาวะทางอากาศทีเ่กดิจากการเผาผลาญของเครือ่งยนตร์ถโดยสาร ดว้ยการเลอืกใชเ้ครือ่งยนตใ์หม ่และมกีาร

บ ารงุรักษาตามคูม่อืทีถ่กูตอ้ง 
 เลอืกใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิทีไ่ดม้าตรฐาน ไมม่สีารตะกัว่ ซ ึง่จะสง่ผลตอ่ชัน้บรรยากาศ 
 ไมด่ัดแปลงหรอืกระท าการใดๆ ตอ่เครือ่งยนต ์ทีไ่มไ่ดต้ามหลักวศิวกรรมยานยนต ์สง่ผลตอ่การเผาไหมข้องเครือ่งยนตจ์น

กอ่ใหเ้กดิมลภาวะทางอากาศ  
 การก าจัดของเสยีทีอ่าจเกดิขึน้จากการซอ่มบ ารงุรถโดยสาร สว่นกระบวนการซอ่มบ ารุงรถยนต ์ปัจจุบันไดจั้ดการใหม้กีาร

จัดเก็บโดยผูเ้ชีย่วชาญ อาท ิน ้ามันเครือ่ง ทีม่กีารเปลีย่นถา่ย ไดว้า่จา้งบคุคลภายนอกด าเนนิการก าจัดอย่างถกูวธิเีพือ่ลด
ผลกระทบทีอ่าจเกดิกบัสิง่แวดลอ้ม  

 
การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม  
 บรษัิทฯ จะปฏบิตัหิรอืควบคมุใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งและรบัผดิชอบตอ่สงัคม รวมถงึใหค้วาม
รว่มมอื ชว่ยเหลอื สนับสนุน และอาสาท ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ชมุชนและสงัคม ทัง้ในชมุชนใกลเ้คยีงและชมุชนอืน่ๆ 

การมนีวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรมจากการด าเนนิงานทีม่คีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และผูม้สีว่นไดเ้สยีบรษัิท
ฯ จะสนับสนุนใหม้นีวัตกรรมทัง้ในระดบักระบวนการท างานในองคก์ร และในระดบัความร่วมมอืระหวา่งองคก์ร ซึง่หมายถงึการท าสิง่
ต่างๆ ดว้ยวธิใีหม่ๆ และยังอาจหมายถงึการเปลี่ยนแปลงทางความคดิ การผลติ เพือ่เพิม่มูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคอืการ
เปลีย่นแปลงในเชงิบวก เพือ่ท าใหส้ ิง่ตา่งๆ เกดิเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้ กอ่ผลติผลทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้กดิประโยชน์ตอ่สงัคม
สงูสดุ 
 
กจิกรรมเพือ่ประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (After Process) 

บรษัิทฯ ใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มแกช่มุชนในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ทัง้ในรูปแบบของการ
สนับสนุนใหพ้นักงานของบรษัิทฯ เขา้รว่มกจิกรรมและการอ านวยความสะดวกใหด้ว้ยการน ารถบสัของบรษัิทฯ ใหบ้รกิารรับสง่โดยไม่
คดิคา่ใชจ้า่ย  
 
 

 



  หนา้ที ่42 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

สนบัสนนุพานกัเรยีนเขา้คา่ยกจิการพฒันาการเรยีนการสอนระดบัปฐมวยั “ลกูเสอืนอ้ย” ณ คา่ยลกุเสอืกญัจ
นชั อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 

 

  

 

การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
 

คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทานความเหมาะสมและความมปีระสทิธผิลของการ
ควบคุมภายในทีฝ่่ายบรหิารจัดใหม้ขี ึน้เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่ บรษัิทฯ มรีะบบการควบคุมภายในและการตดิตามดูแลการด าเนินงาน
เหมาะสม เพียงพอ ในการดูแลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และขอ้ก าหนดที่สอดคลอ้งกับ
แนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. และตลท. และระบบควบคมุภายใน คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดใหม้กีารประเมนิความเพยีงพอ
ของระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการบรษัิท อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดย มกีารเปิดเผยไวใ้นแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบรษัิท (แบบ 56-2)  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถงึการพจิารณาผลการตรวจสอบภายใน และการแสดง
ความเห็นของผูส้อบบัญชเีกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบรษัิทฯ ที่เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัตงิานให ้
คณะกรรมการบรษัิทรับทราบเป็นประจ า (รายไตรมาส)  

ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วันที ่26 กมุภาพันธ ์2562 โดยมกีรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ทา่นเขา้
รว่มประชมุ คณะกรรมการบรษัิทไดป้ระเมนิระบบการควบคมุภายในจากรายงานประเมนิผลการควบคมุภายในของฝ่ายบรหิารทีผ่า่น
การพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรปุไดว้า่ การควบคมุภายในดา้นตา่งๆ 5 องคป์ระกอบตามแนวทางของ COSO คอื 
การควบคุมภายในองคก์ร การประเมนิความเสีย่ง การควบคมุการปฏบิัตงิาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู และระบบการ
ตดิตาม รวมถงึผลการตอบแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด คณะกรรมการบรษัิทมี
ความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบวา่ บรษัิทฯ มรีะบบควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมส าหรับการด าเนนิธรุกจิของ
บรษัิทฯ แลว้ ซึง่กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามเห็นแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการ โดยบรษัิทฯ ไดป้ฏบิตั ิ
ตามมาตรฐานทางบัญชทีีย่อมรับโดยทั่วไปของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยแ์ละขอ้บังคับของ
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึการมรีะบบควบคมุภายในเรือ่งการท าธรุกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื
บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่วอยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ ทัง้นี ้ทีผ่า่นมา การพจิารณาอนุมตัธิรุกรรมทีเ่กีย่วขอ้งดงักลา่ว จะอยู่
ภายใตก้ารพจิารณาถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ เป็นหลัก นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังก าหนดนโยบายเพือ่เพิม่ความระมัดระวังใน
การท าธรุกรรมดังกลา่ว โดยการพจิารณาอนุมัตกิารท าธรุกรรมในอนาคต จะถกูพจิารณาจากผูท้ีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีในธรุกรรมดังกลา่ว
เท่านัน้ ทัง้นี้คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญเรือ่งการก ากับใหอ้งคก์รเป็นบรษัิทฯ จดทะเบยีนทีม่กีระบวนการก ากับดูแล
กจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) อยา่งแทจ้รงิใหม้ากขึน้ดว้ย 
1. ขอ้สงัเกตจากการสอบทานการควบคุมภายในทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงนิของผูส้อบ

บญัช ีส าหรบัปี 2561 
บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด ซึง่เป็นผูส้อบบัญชรีับอนุญาตของบรษัิทฯ ไดม้รีายงานขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะเกีย่วกับ

ระบบควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงนิโดยถกูตอ้งตามควรของกจิการเพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบ
ทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ แตไ่มใ่ชเ้พือ่วัตถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ประสทิธผิลของการควบคมุภายในกจิการ จากการ
ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 ซึง่ทางผูส้อบบญัชไีมพ่บขอ้บกพรอ่งของควบคมุภายในทีเ่ป็นสาระส าคัญ 
โดยไดร้ายงานตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2562 รับทราบแลว้ 

 
2. ขอ้สงัเกตการสอบทานระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ ของผูต้รวจสอบภายในประจ าปี 2561 

บรษัิทไดม้หีน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ภายในบรษัิทฯ โดยมอบหมายใหน้างสาวอรอนิทุ ์อนิทรเ์จรญิสขุ เป็นผูต้รวจสอบ
ภายในตัง้แตว่นัที ่1/2561  เมือ่วนัที ่19 กมุภาพนัธ ์2561 โดยปฏบิตังิานอยา่งอสิระและรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นราย
ไตรมาส ตามแผนการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในประจ าปี 2561 ซึง่ทางคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่แผนการปฏบิตังิานตรวจสอบ
ภายในประจ าปี มคีวามเหมาะสมและเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ ดงันี้ 

ส าหรบั เร ือ่งทีต่รวจสอบ ชว่งเวลาทีต่รวจสอบ 

ไตรมาสที ่1 ทบทวนและตดิตามผลการด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน
ระหวา่งปี 2558 - 2560 

ม.ีค. - เม.ย. 

ไตรมาสที ่2 การตรวจตดิตามการบรหิารการเดนิรถ ISO 39001: 2012 โดยผูต้รวจสอบภายนอก BSI 
และการตรวจสอบกระบวนการจา่ยเงนิเดอืน 

ม.ิย. - ก.ค. 

ไตรมาสที ่3 ระบบงานวงจรรายจา่ยและบรหิารจัดการความเสีย่งองคก์ร ก.ย. - ต.ค. 

ไตรมาสที ่4 ระบบการจัดการความปลอดภยัดา้นจราจรทางถนน ISO 39001 และ การบรหิาร
ทรัพยส์นิถาวร รถรับสง่พนักงาน 

ธ.ค. - ม.ค. 

หมายเหตุ : เรือ่งการตรวจตดิตามการบรหิารการเดนิรถ ISO 39001: 2012 โดยผูต้รวจสอบภายนอก BSI และการบรหิารจัดการ
ความเสีย่งองคก์ร ท าการตรวจสอบรว่มกบันายอภวิฒัน ์ปะตงัเวสงั 
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รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั ส าหรับแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2561 ดงันี ้
ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร ัง้ท ี ่2/2561 เมือ่วนัที ่8 พ.ค. 2561 ส าหรับไตรมาสที ่1 เรือ่งการทบทวนและตดิตาม
ผลการด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะจากการตรวจสอบภายในประหวา่งปี 2558 - 2560   

คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นว่า ใหน้ าขอ้เสนอแนะทีท่างกรรมการตรวจสอบแนะน าไปใชใ้นการทบทวนและ
สรปุผลเพือ่การปรับปรงุระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร ัง้ท ี ่3/2561 เมือ่วนัที ่9 ส.ค. 2561 ส าหรับไตรมาสที ่2 เรือ่งการตรวจตดิตามการ
บรหิารการเดนิรถ ISO 39001 : 2012 จากผูส้อบสอบภายนอก BSI และกระบวนการจา่ยเงนิเดอืน  

คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นว่า ใหน้ าขอ้เสนอแนะที่ทางกรรมการตรวจสอบแนะน าไปใชใ้นการปรับปรุงการ
ด าเนนิงาน 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร ัง้ท ี ่4/2561 เมือ่วนัที ่6 พ.ย. 2561 ส าหรับไตรมาสที ่3 เรือ่งระบบวงจรรายจา่ยและ
การบรหิารจัดการความเสีย่ง  

คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นว่า ใหน้ าขอ้เสนอแนะที่ทางกรรมการตรวจสอบแนะน าไปใชใ้นการปรับปรุงการ
ด าเนนิงาน 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร ัง้ท ี ่1/2562 เมือ่วนัที ่26 ม.ค 2562 ส าหรับไตรมาสที ่4 เรือ่งระบบการจัดการความ
ปลอดภัยดา้นจราจรทางถนน ISO 39001 และการบรหิารทรัพยส์นิถาวร รถรับสง่พนักงาน  

คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นว่า ใหน้ าขอ้เสนอแนะที่ทางกรรมการตรวจสอบแนะน าไปใชใ้นการปรับปรุงการ
ด าเนนิงาน 

โดยครัง้นี้ทางผูต้รวจสอบภายในไดเ้สนอแผนประจ าปี 2562 ซึง่ทางคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่แผนการปฏบิัตงิาน
ตรวจสอบภายในประจ าปี มคีวามเหมาะสมและเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ ดงันี้ 

ส าหรบั เร ือ่งทีต่รวจสอบ ชว่งเวลาทีต่รวจสอบ 

ไตรมาสที ่1 ระบบงานวงจรรายได ้และการบรหิารความเสีย่งองคก์ร ม.ีค. - เม.ย. 

ไตรมาสที ่2 การบรหิารจัดการงานใหบ้รกิารตามสญัญาระยะสัน้ (รถรว่มบรกิาร) และ IT General 
Control Audit 

ม.ิย. - ก.ค. 

ไตรมาสที ่3 ระบบการจัดการความปลอดภยัดา้นจราจรทางถนน (ISO 39001) และการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล 

ก.ย. - ต.ค. 

ไตรมาสที ่4 กระบวนการซอ่มบ ารงุและอะไหล ่และระบบวงจรรายจา่ย ธ.ค. - ม.ค. 

 

รายการระหวา่งกนั 

 
บรษัิทฯ มนีโยบายการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดว้ยความยตุธิรรมตามราคาตลาดเป็นไปตามปกตธิรุกจิการคา้ (Fair and 

at arms’length) เพือ่เป็นการรักษาผลประโยชนใ์หก้บับรษัิทฯ โดยค านงึถงึการกระท าอนัไมม่ลีกัษณะขดัแยง้ตอ่ผลประโยชนข์อง
บรษัิท 

รายการระหวา่งกนั 

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ นายววิฒัน ์กรมดษิฐ ์

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่/ รองประธานกรรมการบรษัิท / ทีป่รกึษาบรษัิท 

ลกัษณะรายการ คา่ปรษึาทัง้ปี โดยบรษัิทแตต่ัง้นายววิฒัน ์เป็นทีป่รกึษาและใหแ้นวทางในการด าเนนิธรุกจิแก่
บรษัิท 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั ปี 2561 จ านวนเงนิ 0.6 ลา้นบาทและปี 2560 จ านวนเงนิ 0.6 ลา้นบาท 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

• บรษัิทฯ แตง่ตัง้นายววิฒันฯ์ เป็นทีป่รกึษาในการด าเนนิธรุกจิ จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ
บรษัิทครัง้ที ่1/2558 ครัง้แรกหลงัแปรสภาพ เมือ่วนัที ่25 มี .ค .  2558 เนือ่งจาก นายววิฒันฯ์ 
เป็นผูเ้ชีย่วชาญ และมปีระสบการณ์ในธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งมายาวนาน ซึง่จะไดร้บัคา่ตอบแทนใน
ฐานะทีป่รกึษาเป็นรายเดอืนในอตัราคงที ่ทัง้นี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที ่6/2558 เมือ่
วนัที ่14 ธ .ค .  2558 มมีตใิหป้รับเพิม่คา่ตอบแทนต าแหน่งทีป่รกึษาธรุกจิจากเดมิเดอืนละ 
20,000 บาท(ซึง่ไมร่วมภาษี ณ ทีจ่า่ย 5%) เป็นเดอืนละ 50,000 บาท (ซึง่ไมร่วมภาษี ณ ที่
จา่ย 5%)  เพือ่ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้จากการ
ขยายตวัของธรุกจิ ภายหลงัจากการทีบ่รษัิทไดร้ะดมทนุดว้ยการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุ
ใหแ้กป่ระชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 
โดยคา่ตอบแทนใหมด่งักลา่ว มผีลตัง้แตว่นัที ่1 ม .ค .  2559 เป็นตน้ไป จนกวา่จะมกีาร
เปลีย่นแปลง 

• ณ วนัที ่31 ธ .ค.  2561 คา่ทีป่รกึษาส าหรับ 12 เดอืนรวมทัง้สิน้ 0.6 ลา้นบาท 

  

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ บมจ.ไทยศรปีระกนัภยั 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกบันายชาตชิาย พานชิชวีะ โดยนายชาตชิายฯ เขา้เป็นกรรมการในบรษัิท 

ลกัษณะรายการ คา่เบีย้ประกนัภัยจา่ยทัง้ปี บรษัิทท าสญัญาประกนัภยัรถกบั บมจ.ไทยศรปีระกนัภยั 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั ปี 2561 จ านวนเงนิ 6.4 ลา้นบาทและปี 2560 จ านวนเงนิ 5.2 ลา้นบาท 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

• ณ วนัที ่31 ธ .ค.  2561 บรษัิทฯ มรีถโดยสารเพือ่ใหบ้รกิารจ านวน 280 คนั และรถสนับสนุน
จ านวน 9 คนั โดยบรษัิทฯ ท ากรมธรรมป์ระกนัภัยรถส าหรับบรษัิททกุคนัซึง่ใหค้วามคุม้ครองตอ่
ชวีติ รา่งกายหรอือนามยัของบคุคลภายนอกและผูโ้ดยสารในรถ คุม้ครองความเสยีหายตอ่
ทรัพยส์นิของบคุคลภายนอก และคุม้ครองความเสยีหายตอ่ตวัรถ เพือ่ป้องกนัความเสีย่งที่
อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต โดยบรษัิทท าประกนัภัยรถกบับรษัิทประกนัภยัชัน้น ารวม 7 ราย 
(อาคเนย,์ไทยศรปีระกนัภยั, MSIG, ประกนัคุม้ภยั, พ.ีแอนด.์แอสโซซเิอทส ์1992 ,ไทย
ประกนัภัย และมติซยุ สมุโิตโม อนิชวัรนัซ)์ เพือ่คุม้ครองการเดนิรถ และคุม้ครองผูโ้ดยสาร 
พนักงานขบั รวมถงึตวัรถ 

ลกัษณะรายการ คา่เบีย้ประกนัภัยจา่ยลว่งหนา้ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั ปี 2561 จ านวนเงนิ 4.3 ลา้นบาทและปี 2560 จ านวนเงนิ 3.9 ลา้นบาท 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

• ณ วนัที ่31 ธ .ค.  2561 บรษัิทฯ ท าประกนัภยัรถกบั บมจ.ไทยศรปีระกนัภัย รวม 139 กรมธรรม ์
โดยบรษัิทไดเ้ปรยีบเทยีบคา่เบีย้ประกนัและเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งกอ่นตดัสนิใจท าประกนั ซึง่มบีาง
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รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

รายการระหวา่งกนั 

กรณีทีล่กูคา้บางรายจะขอใหบ้รษัิทท ากรมธรรมท์ีเ่พิม่ความคุม้ครอง ทัง้ดา้นจ านวนเงนิรวมถงึ
เงือ่นไขการคุม้ครอง ซึง่ บมจ.ไทยศรปีระกนัภัยไดเ้สนอเงือ่นไขตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้
และมคีวามสมเหตสุมผล 

ลกัษณะรายการ คา่เบีย้ประกนัภัยคา้งจา่ย 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั ปี 2561 จ านวนเงนิ 1.8  ลา้นบาทและปี 2560 จ านวนเงนิ  3.4 ลา้นบาท 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

• ณ วนัที ่31 ธ .ค.  2561 ยังไมม่คีา่เบีย้ประกนัภัยคา้งจา่ยกบัทาง บมจ.ไทยศรปีระกนัภัย จ านวน 
1.81 ลา้นบาท ดงันัน้ คา่เบีย้ประกนัภัยส าหรับ 12 เดอืน ทัง้สิน้ 6.40 ลา้นบาท 

  

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ บจก.กรมดษิฐ ์พารค์ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกบักลุม่นายววิฒันฯ์ เขา้เป็นกรรมการในบรษัิทฯ ดงักลา่ว 

ลกัษณะรายการ ยอดคา่ใชจ้า่ย 12 เดอืน คา่เชา่พืน้ทีค่า่บรกิารและคา่เชา่ทีด่นิ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั ปี 2561 จ านวนเงนิ 1.7 ลา้นบาทและปี 2560 จ านวนเงนิ 1.2 ลา้นบาท 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

1. บรษัิทเชา่พืน้ทีอ่าคารชัน้ 1 อาคารกรมดษิฐพ์ารค์ ในนคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร จังหวดัชลบรุ ี
กบั บมจ. กรมดษิฐพ์ารค์ เพือ่ใชเ้ป็นอาคารส านักงาน บนพืน้ที ่238 ตารางเมตร รวมระยะเวลา 3 
ปี ตัง้แตว่นัที ่1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2563 ในอตัราคา่เชา่ตอ่เดอืนดงันี ้ปีที ่1:18,200 บาท, 
ปีที ่2: 20,000 บาท และปีที ่3: 22,000 บาท 

2. สญัญาจา้งบรกิารดา้นสาธารณูปโภค ภายนอกพืน้ทีเ่ชา่กบับจก.กรมดษิฐพ์ารค์ส าหรับการดแูล
ความเรยีบรอ้ยดา้นจราจร ความสะอาด ทีจ่อดรถ และสาธารณูปโภคภายในโครงการระยะเวลา 3 
ปี ตัง้แตว่นัที ่1 พ.ค. 2560 – 30 เม.ย. 2563 ในอตัราคา่บรกิารตอ่เดอืนดงันี ้
ปีที ่1 : 13,500 บาท, ปีที ่2 : 15,000 บาท และปีที ่3 : 16,500 บาท 

3. สญัญาเชา่ทีด่นิบรเิวณดา้นหลงัอาคารส านักงาน อาคารกรมดษิฐเ์นือ้ทีป่ระมาณ 600 ตรว. เพือ่
ใชส้ถานทีจ่อดรถและโรงซอ่มบ ารงุ ระยะเวลาเชา่ 2 ปี 8 เดอืน ตัง้แตว่นัที ่1 ก.ย. 2560 - 30 
เม.ย. 2563 โดยมอีตัราคา่เชา่เดอืนละ 33,000 บาท ทัง้นี ้บรษัิทเป็นผูร้ับผดิชอบตอ่คา่
สาธารณูปโภคภายในพืน้ทีเ่ชา่ดว้ยตนเอง ตามก าหนดไวใ้นสญัญา 

4. บรษัิทฯ เชา่พืน้ทีอ่าคารชัน้ 3 อาคารกรมดษิฐพ์ารค์ ในนคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร จังหวดั
ชลบรุ ีกบั บจก.กรมดษิฐพ์ารค์ เพือ่ใชเ้ป็นอาคารส านักงาน บนพืน้ทีร่วม 70 ตารางเมตร รวม
ระยะเวลา 2 ปี 10 เดอืนตัง้แตว่นัที ่1 ม.ีค. 2561 - 31 ธ.ค. 2563 ในอตัราคา่เชา่เดอืนละ 
7,000 บาท 

5. สญัญาจา้งบรกิารดา้นสาธารณูปโภค ภายนอกพืน้ทีเ่ชา่กบับจก.กรมดษิฐพ์ารค์ ส าหรับการดแูล
ความเรยีบรอ้ยดา้นจราจร ความสะอาด ทีจ่อดรถ และสาธาณูปโภคภายในโครงการระยะเวลา 2 
ปี 10 เดอืน ตัง้แตว่นัที ่1 ม.ีค. 2561- 31 ธ.ค. 2563 ในอตัราคา่บรกิารเดอืนละ 7,490 บาท 

• บรษัิทฯไดเ้ปรยีบเทยีบคา่เชา่ส านักงาน คา่บรกิารสถานที ่และคา่เชา่ทีด่นิกบัพืน้ทีข่า้งเคยีง 
พบวา่อตัราคา่เชา่ส านักงานของบรษัิทฯ ต า่กวา่ผูเ้ชา่รายอืน่ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง เนือ่งจากบรษัิทฯ 
เชา่มาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกบัขนาดพืน้ทีม่ากกวา่ผูเ้ชา่รายอืน่ จงึท าใหไ้ดร้ับอตัราคา่เชา่
ทีต่ า่กวา่ผูเ้ชา่รายอืน่ 

ลกัษณะรายการ ยอดคงคา้งคา่เชา่และคา่บรกิารคา้งจา่ยกบั บจก.กรมดษิฐพ์ารค์ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั ปี 2561 จ านวนเงนิ 0.2 ลา้นบาทและปี 2560 จ านวนเงนิ 0.2 ลา้นบาท 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

• ณ วนัที ่31 ธ .ค.  2561 ทางบรษัิทฯ ยงัด าเนนิการเชา่ตามสญัญาเชา่พืน้ทีแ่ละบรกิาร อาคารชัน้
ที ่1 รวม 238 ตาราเมตร และชัน้ที ่3 รวม 70 ตารางเมตรและสญัญาเชา่ทีด่นิบรเิวณดา้นหลงั
ส าหรับใชเ้ป็นสถานทีจ่อดรถและโรงซอ่มเนือ้ทีป่ระมาณ 600 ตารางวา ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
12 เดอืนจ านวนทัง้หมด 1.70 ลา้นบาท คา่ใชจ้า่ยปี 2560 มจี านวนทัง้หมด 1.22 ลา้นบาท 

• ณ วนัที ่31 ธ .ค.  2561 บรษัิทฯ ยังมรีายการคา่เชา่และคา่บรกิารคา้งจา่ยจ านวน 0.23 ลา้นบาท 
ตามอตัราการใชจ้รงิในเดอืนธนัวาคม 2561 ทีย่ังไมถ่งึก าหนดช าระเงนิ 

  

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ บจก.เอ็นพอีาร ์ทรานส ์ทวัร ์

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกบันางสาวนชิานันทฯ์ ซึง่เป็นผูบ้รหิารบรษัิทฯ โดยนางสาวนชิานันทฯ์ เขา้เป็น
กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญใ่นบรษัิทดงักลา่ว 

ลกัษณะรายการ ยอดคา่ใชจ้า่ย 12 เดอืน บรษัิทฯ จา้งบรกิารรถรว่มจาก บจก.เอ็นพอีาร ์ทรานส ์ทวัร ์ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั ปี 2561 จ านวนเงนิ 3.6 ลา้นบาทและปี 2560 จ านวนเงนิ 3.2 ลา้นบาท 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

• บรษัิทฯ แตง่ตัง้นางสาวนชิานันทฯ์ เป็นผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ
บรษัิทครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์2559 

• บรษัิทฯ วา่จา้งรถบสัรว่มบรกิาร 2 คนัจากบจก.เอ็นพอีาร ์ทรานส ์ทวัร ์เพือ่ใหบ้รกิารรับ-สง่
พนักงานของลกูคา้ทีจั่ดท าสญัญามาตัง้แตช่ว่งแรกบรษัิทฯ กอ่ตัง้ เนือ่งจากในขณะนัน้บรษัิทฯ 
ตอ้งการกระจายความเสีย่งในการลงทนุ เพือ่ทีบ่รษัิทฯ จะไดไ้มต่อ้งลงทนุรถบสัของตนทัง้หมด
ในการบรกิาร ซึง่รถของบจก.เอ็นพอีาร ์ทรานส ์ทวัร ์เป็นรถทีว่ ิง่กบับรษัิทฯ มาตัง้แตบ่รษัิทฯ 
กอ่ตัง้เรือ่ยมาจนถงึปัจจบุนั ทัง้นี ้การวา่จา้งรถบสัรว่ม จากบจก.เอ็นพอีาร ์ทรานส ์ทวัร ์และรถ
บสัรว่มบรกิารอืน่ มเีงือ่นไขและราคาคา่บรกิารเดยีวกนักบัรถรว่มบรกิารรายอืน่ 

• ณ วนัที ่31 ธ .ค.  2561 บรษัิทฯ มพีนัธมติรรถรว่มบรกิารกวา่ 71 รายทีม่รีถรว่มใหบ้รกิารทัง้สิน้ 
90 คนั แบง่เป็นรถตูโ้ดยสารรว่มบรกิารจ านวน 80 คนัและรถบสัโดยสารรว่มบรกิารจ านวน 10 
คนั ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายรับรถบสัโดยสารรว่มบรกิารเพิม่ในอนาคต 

ลกัษณะรายการ รายไดค้า่บรกิารคา้งจา่ย ยอดคงคา้ง บรษัิทฯ จา้งบรกิารรถรว่มจาก บจก.เอน็พอีาร ์ทรานส ์ทวัร ์

มลูคา่รายการระหวา่งกนั ปี 2561 จ านวนเงนิ 0.9 ลา้นบาทและปี 2560 จ านวนเงนิ 0.9 ลา้นบาท 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

• ณ วนัที ่31 ธ .ค.  2561 บรษัิทวา่จา้งรถรว่มบรกิารจ านวน 2 คนั จาก บจก. เอน็พอีาร ์ทรานส ์
ทวัร ์เพือ่ใหบ้รกิารรับ - สง่พนักงานของลกูคา้ โดยมเีครดติเทอม 65 วนั โดยมยีอดคา้งช าระ
จ านวน 0.90 ลา้นบาท (ยอดคา้งช าระปี 2560 จ านวน 0.87 ลา้นบาท) และรายไดค้า่บรกิารรถ
รว่มจ านวนทีต่อ้งจา่ยใหท้ัง้ส ิน้ 3.58 ลา้นบาท 



  หนา้ที ่45 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

รายการระหวา่งกนั 

  

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ นายอ าพล  เตชากลู 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ นอ้งชายนายปิยะ เตชากลู 

ลกัษณะรายการ ยอดคา่ใชจ้า่ย 12 เดอืน บรษัิทฯ จา้งบรกิารรถรว่มจากนายอ าพล เตชากลู 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั ปี 2561 จ านวนเงนิ 0.6 ลา้นบาทและปี 2560 จ านวนเงนิ 0.6 ลา้นบาท 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

• บรษัิทฯ วา่จา้งรถตูร้ว่มบรกิาร 1 คนั จากของนายอ าพลฯ เพือ่ใหบ้รกิารรับ-สง่พนักงานของ
ลกูคา้บางรายทีต่อ้งการใชร้ถตูโ้ดยสารในการรับ-สง่พนักงาน ซึง่บรษัิทฯ วา่จา้งรถตูร้ว่มบรกิาร
ในการด าเนนิธรุกจิ เนือ่งจากการด าเนนิธรุกจิดว้ยรถตูข้องบรษัิทฯ เอง จะมอีตัราการท าก าไรที่
ต า่ไมคุ่ม้คา่ในการลงทนุ ทัง้นี ้รถตูร้ว่มบรกิารของนายอ าพลฯ เป็นรถตูร้ว่มบรกิารทีว่ ิง่กบับรษัิทฯ 
มาตัง้แตบ่รษัิทฯ กอ่ตัง้เรือ่ยมาจนถงึปัจจบุนั ทัง้นี ้การวา่จา้งรถรว่มจากนายอ าพลฯ และรถรว่ม
บรกิารรายอืน่ มเีงือ่นไขและราคาคา่บรกิารเดยีวกนักบัรถรว่มบรกิารรายอืน่ 

• ณ วนัที ่31 ธ .ค.  2561 บรษัิทฯ มพีนัธมติรรถรว่มบรกิารกวา่ 71 รายทีม่รีถรว่มใหบ้รกิารทัง้สิน้ 
90 คนั แบง่เป็นรถตูโ้ดยสารรว่มบรกิารจ านวน 80 คนัและรถบสัโดยสารรว่มบรกิารจ านวน 10 
คนั ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายรับรถบสัโดยสารรว่มบรกิารเพิม่ในอนาคต 

ลกัษณะรายการ รายไดค้า่บรกิารคา้งจา่ย ยอดคงคา้ง บรษัิทฯ จา้งบรกิารรถรว่มจากนายอ าพล เตชากลู 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั ปี 2561 จ านวนเงนิ 0.2 ลา้นบาทและปี 2560 จ านวนเงนิ 0.1 ลา้นบาท 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

• ณ วนัที ่31 ธ .ค.  2561 บรษัิทฯ วา่จา้งรถตูร้ว่มบรกิารจ านวน 1 คนั จากนายอ าพลฯ เพือ่
ใหบ้รกิารรับ-สง่พนักงานของลกูคา้ โดยมเีครดติเทอม 65 วนั โดยมยีอดคา้งช าระจ านวน 0.16 
ลา้นบาท (ยอดคา้งช าระปี 2560 จ านวน 0.13 ลา้นบาท) และรายไดค้า่บรกิารรถรว่มจ านวนที่
ตอ้งจา่ยใหท้ัง้ส ิน้ 0.60 ลา้นบาท 

  

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ นายวนิยั  พุม่พศิ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ นายวนัิย พุม่พศิ เป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ 

ลกัษณะรายการ ยอดคา่ใชจ้า่ย 12 เดอืน บรษัิทฯ จา้งบรกิารรถรว่มจากนายวนัิย พุม่พศิ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั ปี 2561 จ านวนเงนิ 0.7 ลา้นบาทและปี 2560 จ านวนเงนิ 0.7 ลา้นบาท 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

• บรษัิทฯ แตง่ตัง้นายวนัิยฯ เป็นผูจั้ดการฝ่ายปฎบิตักิารจากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที ่
1/2559 เมือ่วนัที ่25 ก.พ. 2559 จงึตอ้งเปิดเผยรายการระหวา่งกนัโดยเริม่ตัง้แตไ่ตรมาสที ่2 ปี 
2559 

• บรษัิทฯ วา่จา้งรถตูร้ว่มบรกิาร 1 คนั จากของนายวนัิยฯ เพือ่ใหบ้รกิารรับ-สง่พนักงานของลกูคา้
บางรายทีต่อ้งการใชร้ถตูโ้ดยสารในการรับ-สง่พนักงาน ซึง่บรษัิทฯ วา่จา้งรถตูร้ว่มบรกิารในการ
ด าเนนิธรุกจิ เนือ่งจากการด าเนนิธรุกจิดว้ยรถตูข้องบรษัิทฯ เอง จะมอีตัราการท าก าไรทีต่ า่ไม่
คุม้คา่ในการลงทนุ ทัง้นี ้รถตูร้ว่มบรกิารของนายวนัิยฯ เป็นรถตูร้ว่มบรกิารทีว่ ิง่กบับรษัิทฯ มา
ตัง้แตบ่รษัิทฯ กอ่ตัง้เรือ่ยมาจนถงึปัจจบุนั ทัง้นี ้การวา่จา้งรถรว่มจากนายวนัิยฯ และรถรว่ม
บรกิารรายอืน่ มเีงือ่นไขและราคาคา่บรกิารเดยีวกนักบัรถรว่มบรกิารรายอืน่ 

• ณ วนัที ่31 ธ .ค.  2561 บรษัิทฯ มพีนัธมติรรถรว่มบรกิารกวา่ 71 รายทีม่รีถรว่มใหบ้รกิารทัง้สิน้ 
90 คนั แบง่เป็นรถตูโ้ดยสารรว่มบรกิารจ านวน 80 คนัและรถบสัโดยสารรว่มบรกิารจ านวน 10 
คนั ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายรับรถบสัโดยสารรว่มบรกิารเพิม่ในอนาคต 

ลกัษณะรายการ รายไดค้า่บรกิารคา้งจา่ย ยอดคงคา้งจากบรษัิทฯ จา้งบรกิารรถรว่มจากนายวนัิย พุม่พศิ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั ปี 2561 จ านวนเงนิ 0.2 ลา้นบาทและปี 2560 จ านวนเงนิ 0.2 ลา้นบาท 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

• ณ วนัที ่31 ธ .ค.  2561 บรษัิทฯ วา่จา้งรถตูร้ว่มบรกิารจ านวน 1 คนัจากนายวนัิยฯ เพือ่ใหบ้รกิาร
รับ-สง่พนักงานของลกูคา้ โดยมเีครดติเทอม 65 วนั โดยมยีอดคา้งช าระจ านวน 0.21 ลา้นบาท 
ยอดคา้งช าระปี 2560 จ านวน 0.15 ลา้นบาทและรายไดค้า่บรกิารรถรว่มจ านวนทีต่อ้งจา่ยให ้
ทัง้สิน้ 0.72 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



  หนา้ที ่46 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

ขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
 
1. งบแสดงฐานะการเงนิ: งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ดงันี ้
 

งบแสดงฐานะการเงนิ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

สนิทรพัย ์       

สนิทรัพยห์มนุเวยีน       

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 44.99 8.80 35.48 5.30 38.07 5.23 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 35.83 7.00 44.00 6.58 57.91 7.96 

สนิคา้คงเหลอื 0.51 0.10 0.70 0.10 0.78 0.11 

ภาษีเงนิไดถ้กูหกั ณ ทีจ่า่ยรอรับคนื 2.63 0.51 2.90 0.43 3.40 0.47 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 9.97 1.95 13.60 2.04 15.16 2.08 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 93.93 18.36 96.68 14.45 115.32 15.85 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน       

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั 2.90 0.57 8.95 1.34 0.83 0.11 

ยานพาหนะส าหรับขนสง่ 404.81 79.14 552.81 82.65 601.36 82.65 

สว่นปรับปรงุอาคารเชา่และอปุกรณ์ 9.22 1.80 9.35 1.40 8.87 1.22 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 0.66 0.13 1.08 0.16 1.19 0.17 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 417.59 81.64 572.19 85.55 612.25 84.15 

รวมสนิทรพัย ์ 511.52 100.00 668.87 100.00 727.57 100.00 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้       

หนีส้นิหมนุเวยีน       

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร - - - - 6.41 0.88 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 29.87 5.84 35.77 5.35 38.98 5.36 

สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี 

67.62 13.22 95.45 14.27 114.60 15.75 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 0.87 0.17 0.67 0.10 0.91 0.12 

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 98.36 19.23 131.89 19.72 160.90 22.11 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน       

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สทุธจิากสว่นทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

150.34 29.39 227.27 33.98 201.12 27.64 

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี 14.00 2.74 16.84 2.52 23.53 3.23 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 4.09 0.80 5.14 0.77 5.00 0.69 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 1.23 0.23 1.42 0.20 1.96 0.28 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 169.66 33.16 250.67 37.47 231.61 31.84 

รวมหนีส้นิ 268.02 52.39 382.56 57.19 392.51 53.95 

สว่นของผูถ้อืหุน้       

ทนุเรอืนหุน้       

ทนุจดทะเบยีน : หุน้สามญั 618.75 ลา้นหุน้ 
มลูคา่หุน้ละ 0.25 บาท 

110.00  154.69  154.69  

ทนุออกจ าหน่ายและช าระมลูคา่แลว้ 110.00 21.50 123.75 18.50 130.87 17.99 

เงนิรับลว่งหนา้คา่หุน้ - - 22.49 3.36 21.05 2.89 

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 107.19 20.96 107.19 16.03 124.27 17.08 

ก าไรสะสม       

จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 5.00 0.98 6.40 0.96 8.50 1.17 

ยังไมไ่ดจั้ดสรร 21.31 4.17 26.48 3.96 50.37 6.92 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 243.50 47.61 286.31 42.81 335.06 46.05 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 511.52 100.00 668.87 100.00 727.57 100.00 

หมายเหต ุ: ปี 2559 บรษัิทฯ มทีนุจดทะเบยีนเป็นหุน้สามญั 440 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.25 บาทและช าระเต็มมลูคา่แลว้ 
 
2. งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ: งบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ดงันี ้
 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

ก าไรขาดทนุ :       

รายได ้       

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 300.78 99.41 347.50 99.67 421.88 99.53 

รายไดอ้ืน่ 1.80 0.59 1.14 0.33 1.98 0.47 

รวมรายได ้ 302.58 100.00 348.64 100.00 423.86 100.00 
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รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

คา่ใชจ้า่ย       

ตน้ทนุบรกิาร 229.03 75.69 266.25 76.37 314.02 74.09 

คา่ใชจ้า่ยในการบรกิาร 32.73 10.82 39.64 11.37 46.63 11.00 

รวมคา่ใชจ้า่ย 261.76 86.51 305.89 87.74 360.65 85.09 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ย
ภาษเีงนิได ้

40.82 13.49 42.75 12.26 63.21 14.91 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (15.72) (5.20) (13.66) (3.92) (15.80) (3.73) 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 25.10 8.29 29.09 8.34 47.41 11.18 

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (3.17) (1.04) (2.84) (0.81) (6.50) (1.53) 

ก าไรส าหรบัปี 21.93 7.25 26.25 7.53 40.91 9.65 

       

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ :       

รายการทีจ่ะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ
ในภายหลงั 

      

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกั
คณติศาสตรป์ระกนัภยั 

(2.27) (0.75) - - 0.92 0.22 

ผลกระทบของภาษีเงนิได ้ 0.45 0.15 - - (0.19) (0.05) 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ ส าหรบัปี (1.82) (0.60) - - 0.73 0.17 

       

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 20.11 6.65 26.25 7.53 41.64 9.82 

       

ก าไรตอ่หุน้ (บาท)        

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.044  0.053  0.079  

ก าไรตอ่หุน้ปรับลด 0.044  0.050  0.072  

 
3. งบกระแสเงนิสด: งบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ดงันี ้

งบกระแสเงนิสด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน    

ก าไรกอ่นภาษี 25.10 29.09 47.41 

รายการปรับกระทบก าไรกอ่นภาษีเป็นเงนิสดรับ (จา่ย)  
จากกจิกรรมด าเนนิงาน 

   

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 42.46 46.82 54.08 

ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายยานพานะส าหรับขนสง่และ
อปุกรณ ์

0.46 0.12 (0.77) 

   ตดัจ าหน่ายก าไรจากการขายและเชา่กลบัยานพาหนะส าหรับขนสง่ (0.62) (0.12) - 

   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวพนักงาน 0.40 1.21 1.33 

   รายไดด้อกเบีย้ (0.21) (0.09) (0.12) 

   คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 15.72 13.66 15.80 

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ
ด าเนนิงาน 

83.31 90.69 117.73 

สนิทรัพยด์ าเนนิงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง    

   ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ (10.98) (8.18) (13.91) 

   สนิคา้คงเหลอื 0.09 (0.19) (0.08) 

   สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ (1.29) (3.13) (0.89) 

   สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (0.24) (0.59) (0.33) 

หนีส้นิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    

   เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ (0.49) 5.37 3.34 

   หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 0.42 (0.09) 0.24 

   หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 0.27 0.19 0.55 

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 71.09 84.07 106.65 

   เงนิสดรับจากการขอคนืภาษีเงนิไดถ้กูหกั ณ ทีจ่า่ย 2.61 2.63 2.90 

   จา่ยผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน (0.18) (0.16) (0.56) 

   รับดอกเบีย้ 0.21 0.09 0.12 

   จา่ยดอกเบีย้ (15.72) (13.66) (15.80) 

   จา่ยภาษีเงนิไดถ้กูหกั ณ ทีจ่า่ย (2.90) (3.39) (4.07) 

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน 55.11 69.58 89.24 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ    

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั (เพิม่ขึน้) ลดลง (1.42) (6.05) 8.12 

จา่ยช าระเจา้หนีค้า่สนิทรัพย ์ (0.89) (0.30) (0.83) 

ซือ้ยานพาหนะส าหรับขนสง่และอปุกรณ์ (36.69) (15.62) (7.18) 

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนสง่ 0.18 0.65 2.86 

เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (38.82) (21.32) 2.97 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
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รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารเพิม่ขึน้ - - 6.41 

เงนิสดรับจากการเพิม่ทนุ - - 1.70 

เงนิสดรับลว่งหนา้คา่หุน้ - 22.49 21.05 

จา่ยช าระหนีต้ามสญัญาเชา่การเงนิ (59.10) (74.33) (103.14) 

จา่ยเงนิปันผล (9.67) (5.93) (15.64) 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (68.77) (57.77) (89.62) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สทุธ ิ (52.48) (9.51) 2.59 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 97.48 44.99 35.48 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 45.00 35.48 38.07 

    

ขอ้มลูกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ    

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด    

ยานพาหนะส าหรับขนสง่เพิม่ขึน้จากการท าสญัญาเชา่การเงนิ 68.65 179.09 96.14 

รายการซือ้สนิทรัพยท์ีย่งัไมไ่ดจ้า่ยช าระ 0.30 0.83 0.70 

 

การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ 
 
บรษัิทฯ ไดใ้หบ้รกิารรถโดยสารขนสง่ไมป่ระจ าทางผา่นรปูแบบการใหบ้รกิาร 2 รูปแบบคอื รถโดยสารของบรษัิทฯ และรถ

โดยสารร่วมบรกิาร ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 มรีถโดยสารขนส่งไม่ประจ าทางรวมทัง้สิน้ 370 คัน ประกอบดว้ยรถโดยสารของ
บรษัิทฯ รวมจ านวน 280 คันและรถโดยสารร่วมบรกิารรวมจ านวน 90 คนั ทัง้นี ้บรษัิทจะใหบ้รกิารลกูคา้แตล่ะรายผา่นการท าสญัญา
ใหบ้รกิารรับ-สง่พนักงาน ซึง่ระบเุสน้ทางการเดนิรถและระบอุัตราการใหบ้รกิารในแตล่ะเสน้ทางอย่างชดัเจน โดยบรษัิทฯ มหีนา้ที่
จัดหารถโดยสารใหเ้พยีงพอตามจ านวนผูโ้ดยสารในแตล่ะเสน้ทางอยา่งเหมาะสมตามทีต่กลงกบัลกูคา้ไว ้

ส าหรับภาพรวมของผลการด าเนนิของบรษัิทฯ ส าหรับปี 2559 ถงึปี 2561 มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารรถโดยสารไมป่ระจ า
ทางเทา่กับ 300.78 ลา้นบาท 347.50 ลา้นบาท และ 421.88 ลา้นบาท ตามล าดับหรอืคดิเป็นอัตราการเตบิโตเฉลีย่ (Compound 
Average Growth Rate) เทา่กับรอ้ยละ 17.27 ตลอดชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการบรกิารของรถบรษัิทฯ เทา่กับ 
231.42 ลา้นบาท 277.66 ลา้นบาท และ 352.41 ลา้นบาท ตามล าดับ และรายไดจ้ากการบรกิารรถร่วมเท่ากับ 69.36 ลา้นบาท 
69.84 ลา้นบาท และ 69.47 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยบรษัิทฯ มสีัดสว่นของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรถโดยสารของรถบรษัิทต่อ
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรถโดยของรถรว่มบรกิาร เท่ากับรอ้ยละ 83.53 ตอ่รอ้ยละ 16.47 ของรายไดค้า่บรกิารรวม ส าหรับปี 2561 
ซึง่บรษัิทฯ ไมม่แีนวโนม้ในการเพิม่ปรมิาณการใชร้ถโดยสารรว่มบรกิารเพิม่เตมิ แตจ่ะเนน้ลงทนุซือ้ยานพาหนะของบรษัิทฯ ในการ
ใหบ้รกิารมากกวา่เพือ่รับรองลกูคา้เพิม่เตมิ 

การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

รายไดร้วม 
 บริษัทฯ มีรายไดร้วมส าหรับปี 2559 ถงึปี 2561 เท่ากับ 302.58 ลา้นบาท 348.64 ลา้นบาท และ 423.86 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยมรีายะละเอยีดรายไดร้วม ดงันี้ 
 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการบรกิารของบรษัิทฯ และรายไดจ้ากการบรกิารรถรว่ม เทา่กบั 300.78 
ลา้นบาท 347.50 ลา้นบาท และ 421.88 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยแสดงรายละเอยีดของการแยกตามสัดสว่นของรายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารส าหรับปี ดงันี ้ 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

1.   รถโดยสารของบรษิทัฯ  231.42 76.94 277.66 79.90 352.41 83.53 

1.1   รถบสั 214.40 71.28 249.51 71.80 289.83 68.70 

1.2   รถมนิบิสั 1.60 0.53 4.52 1.30 27.00 6.40 

1.3   รถตู ้ 14.06 4.67 21.62 6.22 31.52 7.47 

1.4   รถตู ้วไีอพ ี 1.36 0.46 1.94 0.56 3.91 0.93 

1.5   รถเกง๋  - - 0.07 0.02 0.15 0.03 

2.   รถโดยสารรว่มบรกิาร 69.36 23.06 69.84 20.10 69.47 16.47 

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 300.78 100.00 347.50 100.00 421.88 100.00 

รายไดอ้ืน่ 1.80  1.14  1.98  

 

 การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารตลอด 3 ปีทีผ่า่นมา เกดิจากการขยายการใหบ้รกิารแกก่ลุม่ลกูคา้รายเดมิและกลุม่
ลกูคา้รายใหม ่นอกจากนีม้กีารขยายธรุกจิสูภ่าคการทอ่งเทีย่วซึง่ทางบรษัิทฯ เริม่ใหบ้รกิารตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม 2561 สง่ผลมรีายได ้
จากการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้และปรมิาณรถโดยสารใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ โดยมรีายละเอยีดประกอบ ดงันี้ 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 บรษัิทฯ มจี านวนรถโดยสารทีเ่ป็นทรัพยส์นิของบรษัิทฯ ส าหรับการใหบ้รกิารจ านวนรวมทัง้สิน้ 
176 คันประกอบดว้ย รถบัสจ านวน 147 คัน รถมนิบิสัจ านวน 5 คัน รถตูจ้ านวน 22 คัน และรถตู ้วไีอพจี านวน 2 คันและรถโดยสาร
รว่มบรกิารจ านวน 90 คนัประกอบดว้ย รถบสัรว่มบรกิารจ านวน 10 คนัและรถตูร้ว่มบรกิารจ านวน 80 คนั ใหบ้รกิารแกล่กูคา้จ านวน 27 
ราย 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 บรษัิทฯ มจี านวนรถโดยสารทีเ่ป็นทรัพยส์นิของบรษัิทฯ ส าหรับการใหบ้รกิารจ านวนรวมทัง้สิน้ 
238 คนัประกอบดว้ย รถบสัจ านวน 186 คัน รถมนิบิสัจ านวน 11 คนั รถตูจ้ านวน 33 คนั รถตู ้วไีอพจี านวน 7 คนัและรถเกง๋จ านวน 1 
คนัและรถโดยสารรว่มบรกิารจ านวน 90 คนัประกอบดว้ย รถบสัร่วมบรกิารจ านวน 10 คนัและรถตูร้่วมบรกิารจ านวน 80 คนั ใหบ้รกิาร
แกล่กูคา้จ านวน 32 ราย 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 บรษัิทฯ มจี านวนรถโดยสารทีเ่ป็นทรัพยส์นิของบรษัิทฯ ส าหรับการใหบ้รกิารจ านวนรวมทัง้สิน้ 
280 คนัประกอบดว้ย รถบสัจ านวน 193 คัน รถมนิบิสัจ านวน 28 คนั รถตูจ้ านวน 51 คนั รถตู ้วไีอพจี านวน 7 คนัและรถเกง๋จ านวน 1 
คนัและรถโดยสารรว่มบรกิารจ านวน 90 คนัประกอบดว้ย รถบสัร่วมบรกิารจ านวน 10 คนัและรถตูร้่วมบรกิารจ านวน 80 คนั ใหบ้รกิาร
แกล่กูคา้จ านวน 35 ราย 



  หนา้ที ่49 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

 ทัง้นี้ในปี 2561 บรษัิทฯ มลีูกคา้รายใหมเ่พิม่ขึน้ 3 ราย ซึง่การรับรูร้ายไดจ้ากลูกคา้ดังกลา่วเป็นการรับรูไ้ดเ้พยีงบางสว่น
เนือ่งจากการใหบ้รกิารเกดิขึน้ระหวา่งปี และบรษัิทฯ ยังมกีารซือ้ยานพาหนะขนสง่เพิม่อกีจ านวน 44 คัน ประกอบดว้ย รถบสัจ านวน 
9 คนั รถมนิบิสัจ านวน 17 คนั และรถตูจ้ านวน 18 คนั 

รายไดอ้ืน่ ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รับเงนิฝากธนาคาร ตัดจ าหน่ายก าไรจากการขายและเชา่กลับยานพาหนะ ก าไรจากการ
จ าหน่ายทรัพยส์นิและรายไดอ้ืน่ อาท ิรายไดจ้าการใหบ้รกิารดา้นการบรหิารเพิม่เตมิแกร่ถรว่มบรกิาร เงนิรับคนืกองทนุส ารองเลีย้ง
ชพีพนักงานลาออก และการขายอะไหลท่ีเ่สือ่มสภาพ เป็นตน้ เทา่กบั 1.80 ลา้นบาท 1.14 ลา้นบาท และ 1.98 ลา้นบาท ตามล าดบั 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.59 รอ้ยละ 0.33 และรอ้ยละ 0.47 ของรายไดร้วม  

การเปลีย่นของรายไดอ้ืน่ส าหรับปี หลักๆ มาจากการจ าหน่ายยานพาหนะทีห่มดคา่เสือ่มราคาแลว้ หากในระหวา่งปีมกีาร
จ าหน่ายยานพาหนะจะท าใหร้ายไดอ้ืน่เพิม่ขึน้ ซึง่ในปี 2561 บรษัิทฯ มกีารจ าหน่ายรถบัสทีใ่หบ้รกิารจ านวน 2 คัน (คา่เสือ่มราคา
ครบ 10 ปีแลว้) มีก าไรจากการจ าหน่ายเท่ากับ 1.01 ลา้นบาท (ปี 2560 มีการจ าหน่ายรถตูท้ี่ใหบ้รกิาร 1 คัน มีก าไรจากการ
จ าหน่ายเทา่กบั 0.037 ลา้นบาท) 

 

ก าไรข ัน้ตน้และอตัราก าไรข ัน้ตน้ 
 บริษัทฯ มีก าไรขั ้นตน้ส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 71.75 ลา้นบาท 81.25 ลา้นบาทและ 107.86 ลา้นบาท 
ตามล าดับหรอืคดิเป็นอัตราก าไรขัน้ตน้เท่ากับรอ้ยละ 23.85 รอ้ยละ 23.38 และรอ้ยละ 25.57 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร โดย
แสดงรายละเอยีดของก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ตน้ ดงันี้ 

71.75
81.25

107.86
23.85% 23.38%

25.57%

-9.00%

1.00%

11.00%

21.00%

31.00%

-10

40

90

140

                     

                                

                             

 
  
 การเพิม่ขึน้ก าไรขัน้ตน้และอัตราก าไรขัน้ตน้ตลอด 3 ปีทีผ่า่น บรษัิทฯ มกีารขยายการใหบ้รกิารแกก่ลุม่ลกูคา้รายเดมิและ
กลุม่ลกูคา้รายใหมท่ าใหจ้ านวนลกูคา้เพิม่ขึน้ทกุปี โดยปี 2559 มลีกูคา้ 27 รายมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารเทา่กับ 300.78 ลา้นบาท 
ปี 2560 มลีกูคา้ 32 รายมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารเทา่กับ 347.50 ลา้นบาท และปี 2561 มลีกูคา้ 35 รายมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
เทา่กบั 421.88 ลา้นบาท ซึง่รายการทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงของก าไรขัน้ตน้ของบรษัิทฯ ดงันี ้
 ตน้ทุนบรกิารของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย เงนิเดอืนและผลประโยชน์อืน่ คา่เสือ่มราคา ค่าเบีย้ประกันภัยและค่าพ.ร.บ. ค่า
น ้ามนั คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัรถ คา่บรกิารรถรว่ม ตน้ทนุบรกิารอืน่ อาท ิคา่เชา่พืน้ทีจ่อดรถ คา่บรกิาร GPRS และสาธารณูปโภคของลาน
จอดรถ ส าหรับปี 2559 ถงึปี 2561 บรษัิทฯ มตีน้ทุนบรกิารเท่ากับ 229.03 ลา้นบาท 266.25 ลา้นบาท และ 314.02 ลา้นบาท 
ตามล าดับหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 75.69 รอ้ยละ 76.37 และรอ้ยละ 74.43 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร โดยแสดงสดัสว่นตน้ทนุบรกิาร
ตอ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารส าหรับปี ดงันี ้
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บรษัิทฯ มรีายการส าคญัทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงของตน้ทนุบรกิาร ดงันี ้

คา่น ้ามนัตอ่รายไดค้า่บรกิารรวมส าหรับปี 2559 ถงึปี 2561 เทา่กับ 54.60 ลา้นบาท 69.96 ลา้นบาท และ 92.20 ลา้นบาท 
ตามล าดับหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18.15 รอ้ยละ 20.13 และรอ้ยละ 21.85 ของคา่น ้ามันตอ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ซึง่มสีัดสว่นทีเ่พิม่
ขึน้มาจากการปรมิาณรถโดยสารทีเ่พิม่ขึน้ทกุปีเทา่กับ 176 คัน 238 คันและ 280 คัน ตามล าดบั อกีทัง้ราคาน ้ามันเชือ้เพลงิประเภท
ดเีซลขายปลกีเฉลีย่สงูขึน้ทกุปีเทา่กับ 23.43 บาท 25.74 บาท และ 28.44 บาทตามล าดบั ถงึแมว้า่บรษัิทฯ จะมกีารควบคมุตน้ทนุ
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รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

คา่น ้ามนัเชือ้เพลงิจากการใชป้ระสบการณ์การด าเนนิธรุกจิทีย่าวนานมาใชใ้นการบรหิารจัดการ แตเ่นือ่งดว้ยราคาน ้ามนัเฉลีย่มกีารผนั
ผวนจงึสง่ผลใหต้น้ทนุคา่น ้ามนัเชือ้เพลงิมสีดัสว่นเพิม่ขึน้ 

เงนิเดอืนและผลประโยชน์พนักงานอืน่ส าหรับปี 2559 ถงึปี 2561 เท่ากับ 40.05 ลา้นบาท 49.57 ลา้นบาท และ 64.56 
ลา้นบาทตามล าดบัหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.32 รอ้ยละ14.26 และรอ้ยละ 15.30 ของเงนิเดอืนและผลประโยชนพ์นักงานอืน่ตอ่รายได ้
จากการใหบ้รกิาร มีสัดส่วนที่เพิ่มมาจากการปรมิาณรถโดยสารที่ใหบ้รกิารกับลูกคา้เพิม่ขึน้ อีกทัง้การปรับฐานเงินเดือนและ
ผลประโยชนพ์นักงานอืน่ประจ าปีทกุปี 

คา่เสือ่มราคาส าหรับปี 2559 ถงึปี 2561 เทา่กบั 40.69 ลา้นบาท 44.57 ลา้นบาท และ 57.71 ลา้นบาทตามล าดับ หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 13.53 รอ้ยละ 12.83 และรอ้ยละ 12.26 ของคา่เสือ่มราคาตอ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร มสีดัสว่นทีเ่พิม่มาจากการปรมิาณ
รถโดยสารทีใ่หบ้รกิารกับลกูคา้เพิม่ขึน้ ถงึแมร้ถโดยสารทีใ่หบ้รกิารจะเริม่จะทยอยหมดคา่เสือ่มราคา 10 ปี เทา่กับ 8 คัน 5 คนั 20 
คนัตามล าดบั ซึง่จะท าใหต้น้ทนุคา่บรกิารสว่นนีล้ดลง 

บรษัิทฯ มีรายไดจ้าการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 300.78 ลา้นบาท 347.50 ลา้นบาทและ 
421.88 ลา้นบาทตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99.41 รอ้ยละ 99.67 และรอ้ยละ 99.53 ของรายไดร้วม จากการขยายฐานลกูคา้เดมิ
และฐานลกูคา้ใหม ่

ก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ตน้ บรษัิทฯ มกี าไรขัน้ตน้ส าหรับในปี 2559 ถงึปี 2561 เทา่กับ 71.75 ลา้นบาท 81.25 ลา้น
บาท และ 107.86 ลา้นบาท ตามล าดับหรอืคดิเป็นอัตราก าไรขัน้ตน้เท่ากับรอ้ยละ 23.85 รอ้ยละ 23.38 และรอ้ยละ 25.57 โดย
สามารถแบ่งเป็นอัตราก าไรขัน้ตน้รถบรษัิทฯ คดิเป็นรอ้ยละ 26.61 รอ้ยละ 25.97 และรอ้ยละ 27.78 และอัตราก าไรขัน้ตน้รถร่วม
บรกิารคดิเป็นรอ้ยละ 14.65 รอ้ยละ 13.10 และรอ้ยละ 14.32 โดยการเพิม่ขึน้ของก าไรขัน้ตน้ส าหรับปีเกดิจากบรษัิทฯ มรีายไดจ้าก
การใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ตามปรมิาณรถใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ อกีทัง้ตน้ทนุคา่บรกิารลดลงจากการบรหิารจัดการคา่น ้ามนัเชือ้เพลงิทีด่แีละ
คา่ใชจ้่ายในการซอ่มบ ารงุไดด้ขี ึน้ นอกจากนี้คา่เสือ่มราคาของรถโดยสารทีเ่ป็นทรัพยส์นิของบรษัิทฯ ทยอยครบ 10 ปี รวมทัง้สิน้
จ านวน 33 คนั 

 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  
 บรษัิทฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารส าหรับปี 2559 ถงึปี 2561 เท่ากับ 32.73 ลา้นบาท 39.64 ลา้นบาท และ 46.63 ลา้น
บาท ตามล าดับหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.82 รอ้ยละ 11.37 และรอ้ยละ 11.00 ของรายไดร้วม ซึง่มรีายละเอยีดของค่าใชจ้่ายในการ
บรหิารดงันี ้ 

3.50% 3.98% 3.92%

7.31% 7.39% 7.08%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

                     

                            

                                        

 

 คา่ใชจ้า่ยในการขาย เป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วขอ้งฝ่ายปฏบิตักิาร ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ประกอบดว้ยคา่ใชจ้่ายเงนิเดอืน
และผลประโยชนอ์ืน่ อาท ิเงนิเดอืน โบนัส คา่ลว่งเวลาและคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูคา้ ส าหรับปี 2559 ถงึปี 2561 
บรษัิทฯ มคีา่ใชจ้่ายในการขายเท่ากับ 10.60 ลา้นบาท 13.87 ลา้นบาท และ 16.60 ลา้นบาท ตามล าดับหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.50 
รอ้ยละ 3.98 และรอ้ยละ 3.92 ของรายไดร้วม มสีดัสว่นเพิม่ขึน้ตามปรมิาณรถโดยสารทีเ่พิม่ขึน้ เนือ่งจากฝ่ายปฏบิตักิารตอ้งควบคมุ
การปฏบิัตงิานของนักขับและบรหิารจัดการทีเ่กีย่วกบักระบวนการเดนิรถของลกูคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพไมม่ผีลกระทบตอ่การใหบ้รกิาร
ตอ่ลกูคา้ 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร เป็นคา่ใชจ้า่ยด าเนนิกจิการของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย เงนิเดอืนและผลประโยชนอ์ืน่ คา่ทีป่รกึษา 
คา่สอบบัญช ีและค่าบรกิารอืน่ อาท ิคา่บรกิารดูแลเว็บไซตแ์ละคา่บรกิารเก็บขยะ ส าหรับปี 2559 ถงึปี 2561 เท่ากับ 22.13 ลา้น
บาท 25.77 ลา้นบาท และ 30.03 ลา้นบาท ตามล าดบัหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.31 รอ้ยละ 7.39 และรอ้ยละ 7.08 ของรายไดร้วม 

การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการบรหิาร หลักๆ มาจากค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับเงินเดอืนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ
พนักงานตามการปรับเพิม่ของก าลงัคน การปรับฐานเงนิเดอืนและคา่แรงประจ าปี เพือ่รองรับการขยายการใหบ้รกิารของบรษัิทฯ และ
บรษัิทไดพ้จิารณาใหร้างวัลแก่พนักงานขับรถที่สามารถปฏบิัตงิานไดต้ามเป้าหมายดา้นความปลอดภัยของบรษัิทฯ จงึท าใหม้ี
คา่ใชจ้า่ยสงูขึน้  

 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิประกอบดว้ย ดอกเบีย้เงนิกูส้ถาบันการเงนิ และดอกเบีย้จา่ยจากการขอรับการสนับสนุนวงเงนิสนิเชือ่

จากสถาบันทางการเงิน เป็นตน้ ส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 15.72 ลา้นบาท 13.66 ลา้นบาท และ 15.80 ลา้นบาท 
ตามล าดบัหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.20 รอ้ยละ 3.92 และรอ้ยละ 3.73 ของรายไดร้วม  

การเพิม่ของคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิในแตล่ะปีเกดิจาก บรษัิทฯ ไดร้ับวงเงนิสนิเชือ่จากธนาคารเพิม่ขึน้และบรษัิทฯ มกีารซือ้
ยานพาหนะผา่นสัญญาเชา่การเงนิ (ประกอบดว้ย สญัญาเชา่การเงนิและสญัญาเชา่ซือ้) อยา่งตอ่เนือ่ง ท าใหบ้รษัิทฯ มรีถโดยสารที่
ตดิภาระสัญญาเชา่การเงนิเพิม่ขึน้เทา่กับ 129 คัน 162 คัน และ 186 คัน ตามล าดับ ถงึแมว้า่บรษัิทฯ จะไดร้ับดอกเบีย้ตามสัญญา
เชา่การเงนิทีล่ดลง (อัตราดอกเบีย้ตัง้แต่เดอืนมกราคมถงึเดอืนธันวาคม) ในแตล่ะปีเท่ากับระหวา่งรอ้ยละ 4.33 ถงึรอ้ยละ 5.13, 
ระหวา่งรอ้ยละ 3.70 ถงึรอ้ยละ 4.05 และ ระหวา่งรอ้ยละ 3.58 ถงึรอ้ยละ 3.88 ซึง่จะหมดสญัญาในปี 2562 ถงึปี 2566 เทา่กับ 27 
คนั 45 คนั 26 คนั 63 คนั และ 25 คนั 

 

ก าไรสทุธแิละอตัราก าไรสทุธ ิ
บรษัิทฯ มกี าไรสทุธใินปี 2559 ถงึปี 2561 เทา่กับ 21.93 ลา้นบาท 26.25 ลา้นบาท และ 40.91 ลา้นบาท ตามล าดับหรอื

คดิเป็นอตัราก าไรสทุธเิทา่กบัรอ้ยละ 7.25 รอ้ยละ 7.53 และรอ้ยละ 9.65 ของรายไดร้วม ดงันี ้
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การเพิม่ขึน้ของอัตราก าไรสทุธสิ าหรับแตล่ะปี เกดิจากบรษัิทฯ มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ตามปรมิาณรถใหบ้รกิาร
ทีเ่พิม่ขึน้ อกีทัง้ตน้ทนุคา่บรกิารลดลงจากการบรหิารจัดการคา่น ้ามันเชือ้เพลงิทีด่แีละคา่ใชจ้่ายในการซอ่มบ ารงุไดด้ขี ึน้ นอกจากนี้
คา่เสือ่มราคาของรถโดยสารทีเ่ป็นทรัพยส์นิของบรษัิทฯ ทยอยครบ 10 ปี รวมทัง้สิน้จ านวน 33 คนั 

 
การวเิคราะหง์บแสดงฐานะทางการเงนิของบรษิทั 

รวมสนิทรพัย ์

 สนิทรัพยร์วมของบรษัิทฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม ของปี 2559 ถงึปี 2561 เทา่กับ 511.52 ลา้นบาท 668.87 ลา้นบาท และ 
727.57 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายการส าคญัทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยร์วมของบรษัิทฯ มดีงันี ้

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร ณ วันที ่31 ธันวาคม ของปี 2559 ถงึปี 
2561 เทา่กบั 44.99 ลา้นบาท เทา่กบั 35.48 ลา้นบาทและเทา่กบั 38.07 ลา้นบาท ตามล าดบัหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.80 รอ้ยละ 5.30 
และรอ้ยละ 5.23 ของสนิทรัพยร์วม ซึง่หลกัๆ มาจาก 2 สว่นคอื สว่นแรกเป็นผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ทีม่ผีลก าไรเพิม่ขึน้ทกุปี
ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เท่ากับ 21.93 ลา้นบาท 26.25 ลา้นบาทและ 40.91 ลา้นบาท และส่วนที่สองมาจากบริษัทฯ มีการออก
เครือ่งมอืทางการเงนิจากการจัดสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิทฯ รุ่นที ่1 (ATP30-W1) จ านวน 123,749,504 
หุน้ ราคาการใชส้ทิธ ิ0.85 บาท (อัตราการใชส้ทิธใิบส าคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วยมสีทิธซิือ้หุน้สามัญได ้1 หุน้) เป็นเงนิรวมทัง้สิน้ 
105,187,078บาท โดยก าหนดสทิธแิปลงสภาพจ านวน 4 ครัง้ไดแ้ก่ วันที่ 29 ธันวาคม 2560, 29 มถิุนายน 2561, 28 ธันวาคม 
2561 และวันที ่23 พฤษภาคม 2562 เป็นการใหส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย โดยแสดงรายละเอยีดของจ านวนหุน้ทีเ่กดิจาการใชส้ทิธ ิ(หุน้) 
ของบรษัิทฯ ดงันี ้

คร ัง้ท ี ่ จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(หุน้) จ านวน (บาท) วนัทีจ่ดทะเบยีนเพิม่ทนุ 

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 

 
 บรษัิทฯ ไดแ้จง้รายละเอยีดเกีย่วกับการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย โดยมยีอดใบส าคัญแสดงสทิธฯิ คงเหลอืจ านวน 70,523,523 
หน่วย ก าหนดระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชส้ทิธแิละขอรับใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธติัง้แตว่ันที ่8 พฤษภาคม 2562 ถงึวันที ่
22 พฤษภาคม 2562 โดยก าหนดระยะเวลาหยุดพักการซือ้ขายใบส าคัญแสดงสทิธ ิATP30-W1 (ขึน้เครือ่งหมาย SP) ในวันที ่29 
เมษายน 2562 ถงึวนัที ่23 พฤษภาคม 2562 
 

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ ืน่ ณ วันที ่31 ธันวาคม ของปี 2559 ถงึปี 2561 เท่ากับ 35.83 ลา้นบาท 44.00 ลา้นบาทและ 57.91 
ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.00 รอ้ยละ 6.58 และรอ้ยละ 7.96 ของสนิทรัพยร์วม โดยมรีายละเอยีดลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 
ดงันี ้

(หน่วย : พนับาท)  

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ลกูหนีก้ารคา้ 34,551 42,178 55,757 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารคา้งรับ 1,271 1,727 1,946 

เงนิทดรองจา่ย 4 86 58 

ลกูหนีอ้ ืน่ 1 12 150 

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 35,827 44,003 57,911 

 
ลูกหนีก้ารคา้ ประกอบดว้ย ลกูคา้ตามปกตขิองธรุกจิและรายไดจ้ากการใหบ้รกิารคา้งรับ โดยบรษัิทฯ มลีกูหนี้การคา้ ณ 

วันที ่31 ธันวาคม ของปี 2559 ถงึปี 2561 เท่ากับ 35.82 ลา้นบาท 43.91 ลา้นบาท และ 57.70 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยลูกหนี้
การคา้มจี านวนเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งสอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร โดยมรีายละเอยีดลกูหนีก้ารคา้ ดงันี้ 

บรษัิทฯ มีนโยบายการใหเ้ครดติเทอมลูกคา้เฉลีย่อยู่ที่ 30 วันและมีลูกคา้ 1 รายไดใ้หเ้ครดติเทอม 120 วันเนื่องจาก
ขอ้จ ากดับางอย่าง โดยระยะเวลาการใหเ้ครดติเทอมขึน้อยู่กบัระยะเวลาการเป็นคูค่า้และการพจิารณาความเหมาะสมจากฝ่ายบรหิาร 
โดยลกูหนี้ทีม่ยีอดคา้งช าระจะผา่นขัน้ตอนทีถู่กก าหนดไวใ้นนโยบายการตดิตามหนี้ อาท ิการตดิตามทวงถามโดยเจา้หนา้ทีฝ่่าย
บัญช ีการออกหนังสอืตดิตามหนี้ และการแจง้ความเพือ่ด าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมาย หากลูกคา้มรีะยะเวลาคา้งช าระหนี้
ตัง้แต ่6 เดอืนขึน้ไป ทางบรษัิทฯ จะตัง้ส ารองคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูเต็มจ านวน ทัง้นีส้ าหรับปี 2559 ถงึปี 2561 บรษัิทฯ มรีะยะเวลา
การเก็บหนีเ้ฉลีย่เทา่กบั 36.12 วนั 41.30 วนั และ 43.36 วนั ตามล าดบั บรษัิทฯ ยังคงมกีารบรหิารจัดเก็บหนีท้ีด่ตีอ่เนือ่งเป็นไปตาม
นโยบายการใหเ้ครดติเทอมแกล่กูคา้ของบรษัิทฯ 
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ลกูคา้อืน่ ประกอบดว้ย เงนิทดรองจา่ยพนักงานส าหรับน าไปใชใ้นกจิการและเงนิทดรองจา่ยใหก้ับลกูคา้ อาท ิคา่ทางดว่น
และคา่เบีย้เลีย้งนักขับนอกสถานที ่เป็นตน้ ส าหรับปี 2559 ถงึปี 2561 เทา่กับ 0.005 ลา้นบาท 0.098 ลา้นบาท และ 0.208 ลา้น
บาท ตามล าดบั หลกัๆ มาจากการรับคนืกองทนุส ารองเลีย้งชพีพนักงานลาออกและการจ าหน่ายแชสซเีกา่ 1 คนั 

 
ยานพาหนะส าหรบัขนสง่ ประกอบดว้ย รถบัส รถมนิบิสั รถตู ้รถตูว้ไีอพ ีรถเกง๋ รถส าหรับบรหิารและรถทีใ่ชใ้นการบรหิารและรถที่
ใชใ้นการสนับสนุนส าหรับฝ่ายปฏบิตักิารและฝ่ายบ ารงุรักษาโดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคมของปี 2559 ถงึปี 2561 บรษัิทฯ มยีานพาหนะ
ส าหรับขนสง่- สทุธ ิเทา่กบั 404.81 ลา้นบาท 552.81 ลา้นบาทและ 601.36 ลา้นบาท ตามล าดบัหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 79.14 รอ้ยละ 
82.65 และรอ้ยละ 82.65 ของสนิทรัพยร์วม โดยแสดงรายละเอยีดของจ านวนยานพาหนะ ดงันี ้

 (หน่วย : คนั)  

ประเภทยานพาหนะ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รถบสั 147 186 193 

รถมนิบิสั 5 11 28 

รถตู ้ 22 33 51 

รถตู ้วไีอพ ี 2 7 7 

รถเกง๋ - 1 1 

รวมรถโดยสารใหบ้รกิาร 176 238 280 

รถส าหรับบรหิาร 1 1 1 

รถทีใ่ชใ้นการสนับสนุนส าหรับฝ่ายปฏบิตักิารและฝ่ายซอ่มบ ารงุ 6 7 8 

รวมยานพาหนะ 183 246 289 

ซือ้เพิม่ 37 64 45 

จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (1) (2) 

รวม ยานพาหนะทีซ่ือ้เพิม่ ส าหรบัปี 37 63 43 

 

บรษัิทฯ มกีารลงทุนยานพาหนะส าหรับขนสง่เพิม่ขึน้ตลอดทุกปี เนื่องจากมกีารขยายการใหบ้รกิารแกก่ลุม่ลกูคา้รายเดมิ
และกลุม่ลกูคา้รายใหม ่นอกจากนีม้กีารขยายธรุกจิสูภ่าคการทอ่งเทีย่ว โดยมรีปูแบบการสั่งซือ้ยานพาหนะในรปูแบบเงนิสดและการ
ท าสญัญาเชา่การเงนิ ซึง่มรีายละเอยีดจ านวนยานพาหนะภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ ดงันี ้

 (หน่วย : คนั) 

ประเภทยานพาหนะ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รถบสั 107 119 109 

รถมนิบิสั 4 9 25 

รถตู ้ 16 26 44 

รถตู ้วไีอพ ี 2 7 7 

รถเกง๋ - 1 1 

รวมรถโดยสารใหบ้รกิาร 129 162 186 

รถส าหรับบรหิาร 1 1 1 

รถทีใ่ชใ้นการสนับสนุนส าหรับฝ่ายปฏบิตักิาร - - - 

รวมยานพาหนะภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ 130 163 187 

 
บรษัิทฯ มแีหลง่เงนิทนุในการสัง่ซือ้ยานพาหนะมาจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวน 140.55 ลา้นบาทและการออก

เครือ่งมอืทางการเงนิทีท่างบรษัิทฯ ในรูปแบบใบส าคัญแสดงสทิธ ิทีใ่ชส้ทิธจิ านวน 53.23 ลา้นบาท โดยน ามาใชเ้ป็นเงนิดาวน์
ประมาณรอ้ยละ 10 ถงึรอ้ยละ 20 ส าหรับการรองรับการขยายการใหบ้รกิารทางธรุกจิ 
 
หนีส้นิรวม 
 บรษัิทฯ มีหนี้สนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถงึปี 2561 เท่ากับ 268.02 ลา้นบาท 382.56 ลา้นบาท และ 
392.51 ลา้นบาท ตามล าดับหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 52.39 รอ้ยละ 57.19 และรอ้ยละ 53.95 ของหนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวม โดยมี
รายการทีส่ าคญัทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิรวมของบรษัิทฯ ดงันี ้
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ : ณ วันที ่31 ธนัวาคม ของปี 2559 ถงึปี 2561 เทา่กบั 29.87 ลา้นบาท 35.77 ลา้นบาทและ 38.98 
ลา้นบาท ตามล าดับหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.84 รอ้ยละ 5.35 และรอ้ยละ 5.36 ของหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวม โดยมรีายละเอยีด
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ ดงันี ้

 (หน่วย : พนับาท) 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เจา้หนีก้ารคา้ 22,253 24,833 26,922 

เจา้หนีก้ารคา้ - บคุคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,224 1,142 1,276 

รวมเจา้หนีก้ารคา้ 23,477 25,975 28,198 

เจา้หนีอ้ ืน่ 1,010 562 1,079 

เจา้หนีค้า่สนิทรัพย ์ 304 835 704 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 3,041 4,235 6,602 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย - บคุคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,826 3,826 2,040 

เงนิทดรองรับ 209 337 356 

รวมเจา้หนีอ้ ืน่ 6,390 9,795 10,781 

รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 29,867 35,770 38,979 



  หนา้ที ่53 

  

รายงานประจ าปี 2561 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

เจา้หนีก้ารคา้ ประกอบดว้ย เจา้หนี้คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ ค่ารถร่วม และคา่อะไหล ่เป็นตน้ โดยบรษัิทฯ มเีจา้หนี้การคา้ ณ 
วันที ่31 ธันวาคม ของปี 2559 ถงึปี 2561 เท่ากับ 23.48 ลา้นบาท 25.98 ลา้นบาท และ 28.20 ลา้นบาท ตามล าดับหรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 78.61 รอ้ยละ 72.62 และรอ้ยละ 72.34 ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่รวม 

บรษัิทฯ มนีโยบายการใหเ้ครดติเทอมเจา้หนีเ้ฉลีย่ประมาณ 30-90 วันขึน้อยูก่ารพจิารณาจากเจา้หนีแ้ตล่ะราย โดยบรษัิทฯ 
มอีตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนีก้ารคา้อยูท่ีป่ระมาณ 36.43 วัน 33.42 วัน และ 31.05 วนั หลักๆ มาจากคา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย อาท ิคา่เบีย้
ประกนัภัยและพ.ร.บ. และคา่เชา่พืน้ทีจ่อดรถ  

เจา้หนีอ้ ืน่ ประกอบดว้ย เจา้หนี้คา่เบีย้ประกันคา้งจ่าย เจา้หนี้คา่สนิทรัพย ์เจา้หนี้คา่เชา่กบัคา่บรกิาร คา่ทีป่รกึษา คา่เบีย้
ประชมุและคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย อาท ิคา่สอบบัญช ีโบนัสและเงนิปันผล คา่ทีป่รกึษา เป็นตน้ ณ วันที ่31 ธันวาคม ของปี 2559 ถงึปี 
2561 บรษัิทฯ มเีจา้หนา้อืน่เทา่กับ 6.39 ลา้นบาท 9.80 ลา้นบาทและ 10.78 ลา้นบาท ตามล าดบั การเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้อืน่หลักๆ 
มาจากคา่ใชจ้า่ย อาท ิคา่วสัดสุ านักงาน คา่น ้าดืม่และคา่กระดาษถา่ยเอกสาร 

 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ ประกอบดว้ย แบบสญัญาเชา่ซือ้และแบบสญัญาเชา่ทางการเงนิ เทา่กบั 217.96 ลา้นบาท 322.72 
ลา้นบาท และ 315.72 ลา้นบาท ตามล าดับหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.61 รอ้ยละ 48.25 และรอ้ยละ 43.39 ของหนี้สนิและส่วนของ
เจา้ของรวม โดยมรีายละเอยีดหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ ดงันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 67.62 95.45 114.60 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 150.34 227.27 201.12 

รวมหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ 217.96 322.72 315.72 

 
บรษัิทฯ มหีนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิเพิม่ขึน้ มาจากจ านวนรถโดยสารทีใ่หบ้รกิารเพิม่ขึน้ในแตล่ะปีเทา่กับ 129 คัน 162 

คนั และ 186 คัน โดยบรษัิทฯ ไดท้ าสญัญาเชา่การเงนิกบัทางบรษัิทลสีซิง่และธนาคารจ านวนทัง้หมด 10 ราย ซึง่ก าหนดการช าระ
คา่งวดเป็นรายเดอืนมอีายุสัญญาประมาณ 4-5 ปี เนื่องจากทางบรษัิทลสีซิง่และธนาคารมคีวามเชือ่มั่นตอ่ความมั่นคงของบรษัิทฯ 
มากขึน้ ท าใหบ้รษัิทฯ ไดร้ับอัตราดอกเบีย้ตามสัญญาเชา่การเงนิลดลงอย่างตอ่เนื่องเทา่กับรอ้ยละ 4.33 ถงึรอ้ยละ 5.13, รอ้ยละ 
3.70 ถงึรอ้ยละ 4.05 และรอ้ยละ 3.58 ถงึรอ้ยละ 3.88 ในเดือนมกราคมถงึเดือนธันวาคมของแต่ละปี โดยสัญญาเช่าการเงิน
คงเหลอืจะผอ่นช าระครบก าหนดในปี 2562 ถงึปี 2566 เทา่กบั 27 คนั 45 คนั 26 คนั 63 คนั และ 25 คนั 
 

สว่นของผูถ้อืหุน้  
บรษัิทฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้รวมส าหรับปี 2559 ถงึปี 2561 เทา่กับ 243.50 ลา้นบาท 286.31 ลา้นบาท และ 335.06 ลา้น

บาท ตามล าดับหรือคิดเป็นรอ้ยละ 47.61 รอ้ยละ 42.81 และรอ้ยละ 46.05 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้ือหุน้รวม โดยแสดง
รายละเอยีดสว่นของผูถ้อืหุน้ ดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 7 ม.ค. 62 

ทนุจดทะเบยีน-หุน้สามญั 110,000,000 154,687,500 154,687,500 154,687,500 

ทนุออกจ าหน่ายและช าระมลูคา่แลว้ 110,000,000 123,749,951 130,865,945 137,056,570 

เงนิรับลว่งหนา้คา่หุน้ - 22,493,185 21,048,125 - 

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 107,189,597 107,189,597 124,267,984 139,125,484 

ก าไรสะสม-จัดสรรแลว้ 5,000,000 6,400,000 8,500,000 8,500,000 

ก าไรสะสม-ยังไมไ่ดจั้ดสรร 21,309,711 26,476,904 50,372,736 50,372,736 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 243,499,308 286,309,637 335,054,790 335,054,790 

     

จ านวนหุน้สามญั   440,000,000 618,750,000 618,750,000 618,750,000 

จ านวนหุน้สามญัทีช่ าระแลว้ 440,000,000 494,999,804 523,463,781 548,226,281 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธฯิ - 123,749,504 70,523,027 70,523,027 

ราคาตอ่หุน้สามญั 0.25 0.25 0.25 0.25 

ราคาตอ่หุน้แปลงสทิธฯิ 0.85 0.85 0.85 0.85 

 
 บรษัิทฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ตลอด 3 ปีทีผ่า่นมา มาจาก 2 สว่นคอื สว่นแรกจากผลการด าเนนิงานมผีลก าไรในทกุปี 
เทา่กบั 21.93 ลา้นบาท 26.25 ลา้นบาท และ 40.91 ลา้นบาท ตามล าดบั และบรษัิทฯ มกีารออกเครือ่งมอืทางการเงนิเป็นใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิทรุ่นที ่1 (ATP30-W1) จ านวนรวมทัง้สิน้ 123,749,504 หน่วย ซึง่มรีะยะเวลาการใชส้ทิธ ิ4 
ครัง้ ท าใหบ้รษัิทฯไดร้ับกระแสเงนิสดเขา้มาในสว่นนีเ้พิม่ขึน้ ทัง้นีบ้รษัิทฯ ไดม้กีารประกาศจา่ยเงนิปันผลทกุปี โดยแสดงรายละเอยีด
เกีย่วกบัการจา่ยเงนิปันส าหรับปี ดงันี ้
 

ปี เงนิปนัผลจา่ย (ลา้นบาท) เงนิปนัผลจา่ยตอ่หุน้ อตัราการจา่ยเงนิปนัผล อนุมตัโิดยทีป่ระชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ 

 หุน้ปนัผล เงนิสด (บาท) (รอ้ยละ) เมือ่วนัที ่

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 - 

 
  บรษัิทฯ มหีนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของปี 2559 ถงึปี 2561 เทา่กับรอ้ยละ 1.10 รอ้ยละ 1.34 และ
รอ้ยละ 1.17 ซึง่การเพิม่หรอืลดลงเป็นไปตามรูปแบบการลงทุนในยานพาหนะดว้ยการท าสัญญาเชา่การเงนิเป็นหลัก และการใช ้

บรกิารวงเงนิสนิเชือ่ดา้นเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร ณ ขณะนัน้ ซึง่บรษัิทฯ ไดก้ าหนดหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ไมใ่หเ้กนิรอ้ยละ 1.50 
โดยมรีายละเอยีดยานพาหนะตามสญัญาเชา่การเงนิและอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ ดงันี ้
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อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
 บรษัิทฯ มอีตัราสว่นสภาพคลอ่งส าหรับปี 2559 ถงึปี 2561 เทา่กบั 0.95 เทา่ 0.73 เทา่และ 0.72 ซึง่รายการทีม่ผีลตอ่การ
เปลีย่นแปลงของอตัราสว่นสภาพคลอ่งของบรษัิทฯ ดงันี ้
 สนิทรัพยห์มนุเวยีน ณ วันที ่31 ธันวาคม ของปี 2559 ถงึปี 2561 เทา่กับ 93.93 ลา้นบาท 96.68 ลา้นบาท และ 115.32 
ลา้นบาท ตามล าดับหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18.36 รอ้ยละ14.45 และรอ้ยละ 15.85 หลักๆ มาจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงนิสด และลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ทีเ่พิม่ขึน้ สอดคลอ้งกับรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ อกีทัง้ยังไดร้ับกระแสเงนิสดจาก
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีใ่ชส้ทิธ ิ
 หนี้สนิหมุนเวยีน ณ วันที ่31 ธันวาคม ของปี 2559 ถงึปี 2561 เท่ากับ 98.36 ลา้นบาท 131.89 ลา้นบาท และ 160.90 
ลา้นบาท ตามล าดบัหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.23 รอ้ยละ 19.72 และรอ้ยละ 22.11 หลกัๆ มาจากเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้อืน่ และสว่น
ของหนี้สนิตามสัญญาเชา่การเงนิที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี อกีทัง้การขยายฐานลูกคา้เดมิและฐานลูกคา้ใหม่ และการซือ้
ยานพาหนะส าหรับใหบ้รกิารเพิม่เตมิเทา่กบั 37 คนั 63 คนัและ 44 คนั  
 ส าหรับ Cash Cycle ของบรษัิทฯ ส าหรับปี 2559 ถงึปี 2561 เทา่กับ 0.56 วนั 8.70 วัน และ 13.15 วัน เพิม่ขึน้ตลอด 3 ปี
ทีผ่่านมา เกดิจากบรษัิทฯ มกีารใหเ้ครดติเทอมลูกหนี้การคา้หนึ่งราย 120 วันจากเครดติเทอมปกต ิ30 วันท าให ้Cash Cycle มี
ระยะเวลายาวขึน้ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูล้งทุนสามารถศกึษาขอ้มูลของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิไดจ้าก 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบรษิทัทีแ่สดงไวใ้น www.sec.or.th 
หรอืเว็บไซตข์องบรษิทั www.atp30.com/ นกัลงทนุสมัพนัธ/์ รายงานประจ าปี 

 

 

 

 

 



 

 

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

 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

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

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

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

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

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้       
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ             
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                                        
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้                                  
ไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

มลูค่าคงเหลือของยานพาหนะส าหรับขนส่ง 

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

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

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ 

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

การรับรู้รายได้จากการให้บริการ 

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

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

ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง             
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

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

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน          
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

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

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

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

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

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของบริษทัฯ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

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

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบ                   
กำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

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

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

กรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

กรุงเทพฯ: 26 กุมภำพนัธ์ 2562 



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

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

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 115,316,213          96,678,944            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 612,252,925          572,183,763          

รวมสินทรัพย์ 727,569,138          668,862,707          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: บาท)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

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

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 160,899,641          131,887,855          

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

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

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 231,614,707          250,665,215          

รวมหนีสิ้น 392,514,348          382,553,070          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)



งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

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

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

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 335,054,790          286,309,637          

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

(หน่วย: บาท)



หมายเหตุ 2561 2560

ก าไรขาดทุน:

รายได้

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

รวมรายได้ 423,859,832           348,641,148           

ค่าใช้จ่าย

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

รวมค่าใช้จ่าย 360,654,042           305,890,514           

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

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

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

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

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

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี 733,896                  -                          

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

ก าไรต่อหุ้น 19

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.079                      0.053                      
ก าไรต่อหุน้ปรับลด 0.072                      0.050                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



บริษทั เอทพี ี30 จ ากัด (มหาชน)

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 110,000,000             -                               107,189,597             5,000,000                 21,309,711               243,499,308             
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น (หมายเหตุ 15) -                               22,493,185               -                               -                               -                               22,493,185               
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16) -                               -                               -                               1,400,000                 (1,400,000)                -                               
หุ้นปันผล (หมายเหตุ 21) 13,749,951               -                               -                               -                               (13,749,951)              -                               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                               -                               -                               -                               (5,931,250)                (5,931,250)                
ก าไรส าหรับปี -                               - - -                               26,248,394               26,248,394               
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               - - -                               -                               -                               
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               -                               26,248,394               26,248,394               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 123,749,951             22,493,185               107,189,597             6,400,000                 26,476,904               286,309,637             

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

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ก าไรสะสม

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)



2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

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

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

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

   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายยานพาหนะ

      ส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ -774,245 116,227                   

   ตดัจ  าหน่ายก าไรจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะส าหรับขนส่ง -                              (117,368)                 

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

   รายไดด้อกเบ้ีย (117,610)                 (93,656)                   

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 15,796,087              13,663,469              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

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

สินทรัพยด์ าเนินงานเพ่ิมข้ึน

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

   สินคา้คงเหลือ (78,415)                   (185,765)                 

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

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (330,541)                 (592,130)                 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,339,497                5,368,292                

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 239,469 -90,660

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 548,000                   195,500                   

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

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

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (554,032)                 (157,699)                 

   รับดอกเบ้ีย 117,610                   93,656                     

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)



บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

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

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

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

เงินสดรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง 2,860,000                650,000                   

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

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน 6,413,432                -                              

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 1,701,196                -                              

เงินสดรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 21,048,125              22,493,185              

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

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

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

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

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 35,484,868              44,994,589              

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 38,067,819              35,484,868              

-                          -                          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด 

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

   รายการซ้ือสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 704,388                   834,997                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561



1 

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

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

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

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

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

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกรำคม 2562 

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

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

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

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

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

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเช่ือว่ำมำตรฐำนฉบับดังกล่ำว จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อ                         
งบกำรเงินของบริษทัฯ 
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ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที่ 1 มกรำคม 2563 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

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

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

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

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ    
ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

4.4 สินค้ำคงเหลอื 

 อะไหล่แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็น
ส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรบริกำรเม่ือมีกำรเบิกใช ้

4.5 ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำ
สะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของ
สินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี  

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

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับยำนพำหนะส ำหรับขนส่งระหว่ำงประกอบและส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ
ระหวำ่งก่อสร้ำง 

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

4.6 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯหรือ                                  
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

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

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

 สัญญำเช่ำยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของ        
ส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน
รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 

4.8 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและ
อุปกรณ์ของบริษทัฯหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือ
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่
จะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์
แลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.9 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสมทบและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

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

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.10 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษัทฯจะบันทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภำระผูกพันซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต                             
ได้เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป                     
เพื่อปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.11 ภำษีเงินได้  

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ
จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรำ
ภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะไม่มีก ำไร   
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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4.12 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

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

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ          
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ี       
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน     
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ 

 กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 สัญญำเช่ำ 

 ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำร   
ได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษทัฯไดโ้อนหรือรับ
โอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 
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 ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

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

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

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

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

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 
อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไป
ตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน
เหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2561 2560 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

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

(หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ค่ำเบีย้ประกนัภัยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั    

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

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

 1,276 1,142 

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

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

(มีกรรมกำรร่วมกนั) 232 149 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย - ผูจ้ดักำรของบริษทัฯ - 230 

 2,040 3,826 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

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

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

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

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 57,911 44,003 

8. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

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

(หน่วย: พนับำท) 
 

ยำนพำหนะ 
ยำนพำหนะ 
ส ำหรับขนส่ง  

 ส ำหรับขนส่ง ระหวำ่งประกอบ รวม 

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

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

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

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

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

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี    
2560 (รวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร)    44,990 

2561 (รวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร)   52,118 

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

 (หน่วย: พนับำท) 
  เคร่ืองตกแต่ง  ส่วนปรับปรุง   
 ส่วนปรับปรุง และเคร่ืองใช ้ เคร่ืองมือ  อำคำรเช่ำ   

 อำคำรเช่ำ ส ำนกังำน เคร่ืองใช ้ ระหวำ่งก่อสร้ำง ยำนพำหนะ รวม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.  เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

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

13. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

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

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

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

 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

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

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

  
 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

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

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

14. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน แสดงได้
ดงัน้ี 

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

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
ขำดทุน(ก ำไร)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   

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

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

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

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

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

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

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

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

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

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

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

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

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

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

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

16. ส ำรองตำมกฎหมำย 

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

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

18. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:    
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว                                      

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 6,504 2,839 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 6,504 2,839 

 จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก ำไรจำกประมำณกำร         

ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 183 - 

 

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

(หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 47,410 29,087 

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

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

รวม (2,978) (3,017) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 6,504 2,839 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

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

รวม 5,471 8,296 

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

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

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

จ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปีกบัจ ำนวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้น
สำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญั โดยสมมติวำ่ไดมี้
กำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัตน้งวด 

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลด แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 ก ำไรส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
จ ำนวนหุน้สำมญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั ก ำไรต่อหุน้ 

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

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

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

20. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

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

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

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ ไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10                       
ของรำยไดข้องกิจกำร 
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21. เงินปันผล 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (ลำ้นบำท) (บำท) 

เงินปันผลประจ ำปี 2559 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                
เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2560   

- เงินสด  5.9 0.014 

- หุน้ปันผล  13.8 0.031 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2560  19.7 0.045 

    
เงินปันผลประจ ำปี 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                

เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2561 15.6 0.030 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2561  15.6 0.030 

22. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

22.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำท่ีดิน พื้นท่ีในอำคำรและอุปกรณ์ อำยขุองสัญญำมี
ระยะเวลำโดยเฉล่ีย 1- 5 ปี  

บริษทัฯ มีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนดงัน้ี 

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

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

22.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำรระยะยำว 

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

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

23. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

23.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

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

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

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

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

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

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน  ปรับข้ึนลง ไม่มี   

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

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

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - 0.8 - 0.8 1.25 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร - - 6.4 - 6.4 MOR 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 39 39 - 

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

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน  ปรับข้ึนลง ไม่มี   

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

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

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - 8.9 - 8.9 0.38 - 0.80 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 35.8 35.8 - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 95.4 227.3 - - 322.7 3.70 - 8.90 
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23.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกบัมูลค่ำ
ตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

24. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

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

25. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ ได้มีมติให้น ำเสนอเร่ืองท่ีส ำคญัต่อ                           
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีดงัต่อไปน้ี 

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

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

26. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2562 


