ั ัศน์ พ ันธกิจ และกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
วิสยท
วิส ัยท ัศน์ (Vision)
เราจะเป็ นผู ้นาในการให ้บริการรับส่งพนักงานแก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุง่ มั่น พัฒนาการบริการเพือ
่ ให ้เกิดความพึงพอใจแก่
ผู ้ใช ้บริการและสร ้างมาตรฐานการให ้บริการจนเป็ นทีย
่ อมรับในระดับสากล
พ ันธกิจ (Mission)




่ วามยั่งยืน
รักษาฐานธุรกิจให ้เข ้มแข็ง เสริมสร ้างการเติบโต และขยายฐานธุรกิจอย่างต่อเนือ
่ งสูค
ปรับใช ้เทคโนโลยีในการให ้บริการและควบคุมการเดินรถเพือ
่ ความปลอดภัย และตอบสนองความพึงพอใจของผู ้ใช ้บริการ
อย่างสมา่ เสมอ
พัฒนาและเสริมสร ้างศักยภาพของบุคลากรให ้มีความรู ้ความสามารถ และทักษะในการฏิบต
ั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ในการดาเนินงาน (Strategy)




รักษาฐานลูกค ้าเดิมและควบคูไ่ ปกับการสร ้างฐานลูกค ้าใหม่ด ้วยบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
พัฒนาระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารและมาตรฐานการให ้บริการรับส่งพนักงานทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
พัฒนาและเสริมสร ้างศักยภาพของบุคลากรฝ่ ายปฏิบัตก
ิ าร และผู ้ขับขีใ่ ห ้ได ้มาตรฐานให ้ความสาคัญและเสริมสร ้างความ
พึงพอใจแก่ผู ้ใช ้บริการ

รายงานประจาปี 2561 บริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน)

สารบ ัญ
ข ้อมูลทัว่ ไป
ข ้อมูลทางการเงินทีส
่ าคัญ
สารจากประธานกรรมการ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
่ ง
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย
โครงสร ้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
รายละเอียดเกีย
่ วกับคณะกรรมการบริษัท
โครงสร ้างการจัดการ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
เป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ข ้อมูลหลักทรัพย์ และผู ้ถือหุ ้น
่ ง
ปั จจัยความเสีย
การจัดการ และการกากับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
่ ง
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย
รายการระหว่างกัน
ข ้อมูลทางการเงินทีส
่ าคัญ
การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
รายงานและงบการเงิน 31 ธันวาคม 2561
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รายงานประจาปี 2561 บริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน)

หน้าที่ 1

ข้อมูลทว่ ั ไป
่ บริษัทภาษาไทย
ชือ
่ บริษัทภาษาอังกฤษ
ชือ
่ ย่อหลักทรัพย์
ชือ
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ
่ อกและชาระแล ้ว
มูลค่าทีต
่ ราไว ้ต่อหุ ้น
การประกอบธุรกิจ
ทีต
่ งั ้ สานักงานใหญ่
ทีต
่ งั ้ สาขาระยอง

ทีต
่ งั ้ สานักงานบางพระ
เลขทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล
เว็บไซต์
เลขานุการบริษัท /
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ผู ้สอบบัญชี

บริษัท เอทีพ ี 30 จากัด (มหาชน)
ATP30 Public Company Limited
ATP30
154,678,500 บาท
137,056,570.25 บาท
0.25 บาท
ให ้บริการรถโดยสารไม่ประจาทางเพือ
่ ขนส่งพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ ทัง้ ในและนอกเขตอุตสาหกรรม
เลขที่ 700/199 หมูท
่ ี่ 1 ตาบลบ ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุร ี 20160
โทรศัพท์และโทรสาร 0-3846-8788
เลขที่ 13/3 ซอยมาบชลูด 4 ถนนมาบชลูด-แหลมสน ตาบลห ้วยโป่ ง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-3151
โทรสาร 0-3833-7667
เลขที่ 102/48 หมูท
่ ี่ 9 ตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี 20210
โทรศัพท์และโทรสาร 0-3831-3054
0107558000105
www.atp30.com
นางสุกานดา พุทธรักษา
โทรศัพท์ 06-3903-0049
E-Mail: sukarnda.p@atp30.com
นางสาวโชติกา วีระศิลป์
โทรศัพท์ 0-3846-8789, 09-1774-4432
E-Mail: chotiga@atp30.com
บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท สานักงาน อี วาย จากัด

รายงานประจาปี 2561 บริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน)

หน้าที่ 2

ข้อมูลทางการเงินทีส
่ าค ัญ

บริษัทฯ มีผลการดาเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (งบการเงินทีไ่ ด ้รับการตรวจสอบแล ้วจากผู ้สอบบัญชี) มีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
หน่วย
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
ิ รวม
หนีส
้ น
ส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได ้รวม
ค่าใช ้จ่ายรวม
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุ ้นขัน
้ พืน
้ ฐาน
งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใช ้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
อ ัตราส่วนทางการเงินทีส
่ าค ัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตรากาไรขัน
้ ต ้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรสุทธิ
อัตาผลตอบแทนต่อผู ้ถือหุ ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น
อัตราส่วนหนีส
้ น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย
้
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash Basis)

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท

511.52
268.02
243.50

668.87
382.56
286.31

727.57
392.51
335.06

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
บาท

302.58
261.76
21.93
0.044

348.64
305.89
26.25
0.053

423.86
360.65
40.91
0.079

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท

55.11
(38.82)
(68.77)
45.00

69.58
(21.32)
(57.77)
35.48

89.24
2.97
(89.62)
38.07

0.95
23.85
13.57
7.25
9.20
4.39
17.17
1.10
4.71
0.52

0.73
23.38
12.30
7.53
9.91
4.45
15.26
1.34
6.30
0.72

0.72
25.57
14.98
9.65
13.17
5.86
16.46
1.17
7.06
0.70

เท่า
ร ้อยละ
ร ้อยละ
ร ้อยละ
ร ้อยละ
ร ้อยละ
ร ้อยละ
เท่า
เท่า
เท่า

รายงานประจาปี 2561 บริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน)

หน้าที่ 3

สารจากประธานกรรมการ
เรียน

ท่านผู ้ถือหุ ้น

จากกระแสการเปลีย
่ นแปลงต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศทีม
่ ค
ี วามผันผวน นับเป็ นความท ้าทายสาหรับบริษัท เอทีพ ี
30 จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เพือ
่ เตรียมพร ้อมรับมือความเปลีย
่ นแปลงดังกล่าว ในปี 2561 บริษัทฯ ได ้ขยายขอบเขตการให ้บริการ
่ าคการท่องเทีย
เข ้าสูภ
่ ว โดยเฉพาะกลุม
่ นักท่องเทีย
่ วจีน และภาคการขนส่งสาธารณะ ด ้วยการให ้บริการรถรับส่งระหว่างศูนย์การค ้า
กับสถานีรถไฟฟ้ า และบริษัทฯ ยังคงได ้รับความไว ้วางใจจากลูกค ้าเดิมด ้วยการต่อสัญญาบริการทุกราย (ร ้อยละ 100)
บริษัทฯ ภายใต ้การดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และ พนักงานทีม
่ ค
ี วามมุง่ มัน
่ ในการพัฒนาองค์กร พัฒนา
ธุร กิจ ด าเนิน การตามกลยุท ธ์ข องบริษั ทฯ และรัก ษามาตรฐานอย่า งต่อ เนื่อ ง เพื่ อ เพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ง ขั น และมี
่ ถือ และความ
กระบวนการจั ด การอย่างมีป ระสิท ธิภ าพโดยเน น
้ การให ้บริก ารที่ใ ห ้ความส าคัญ เรื่อ งความปลอดภั ย ความน่า เชือ
สะดวกสบาย เพือ
่ ความพึงพอใจของลูกค ้า รวมถึงการใส่ใจต่อผู ้ใช ้ถนนและสิง่ แวดล ้อม เพือ
่ เป็ นการสร ้างประโยชน์สงู สุดให ้กับผู ้มี
ส่วนได ้เสีย บริษัทฯ จะดาเนินธุรกิจภายใต ้ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิง่ แวดล ้อม ยึดมัน
่ หลักการกากับดูแลกิจการทีด
่ ี เพือ
่
ผลักดันให ้บริษัทฯ เติบโตภายใต ้หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลทีด
่ แ
ี ละแนวทางการเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป
ทัง้ นี้ ผมในนามของประธานกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู ้ถือหุ ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค ้าและผู ้มี
่ มัน
ส่วนเกีย
่ วข ้องทีใ่ ห ้ความไว ้วางใจ เชือ
่ และสนับสนุนการดาเนินงานของบริษัทฯ เสมอมา บริษัทฯ จะดาเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ ง

(นายชาติชาย พานิชชีวะ)
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท เอทีพ ี 30 จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561 บริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน)

หน้าที่ 4

รายงานความร ับผิดชอบของคณะกรรมการบริษ ัทต่อรายงานทางการเงิน
เรียน

ท่านผู ้ถือหุ ้น

คณะกรรมการบริษั ทเป็ นผู ้รับ ผิด ชอบต่อ งบการเงิน ของบริษั ท เอทีพ ี 30 จ ากัด (มหาชน) (บริษั ทฯ) ซึง่ จัดท าขึน
้ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได ้มีการพิจารณาเลือกใช ้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบต
ั อ
ิ ย่างสม่าเสมอ และใช ้
ดุลยพินจ
ิ อย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการทีส
่ มเหตุสมผลและรอบคอบ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข ้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอและ
โปร่งใส ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทัง้ นี้ งบการเงินดังกล่าวได ้ผ่านการตรวจสอบและให ้ความเห็นอย่างไม่มเี งือ
่ นไข จากผู ้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทีเ่ ป็ นอิสระ
่ งและการควบคุมภายใน เพือ
คณะกรรมการบริษัทจัดให ้มีและดารงไว ้ซึง่ ระบบการบริหารความเสีย
่ ให ้มีความมัน
่ ใจได ้ว่ามีการ
ิ ตลอดจนป้ องกันไม่ให ้เกิดการ
บันทึกข ้อมูลทางบัญ ชีอย่างถูกต ้อง ครบถ ้วน ทันเวลา และเพียงพอทีจ
่ ะดารงรักษาไว ้ซึง่ ทรัพย์สน
ทุจริตหรือการดาเนินการทีผ
่ ด
ิ ปกติอย่างมีสาระสาคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได ้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด ้วย
กรรมการทีเ่ ป็ นอิสระทาหน ้าทีก
่ ากับดูแลสอบทานงบการเงิน รวมทัง้ ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให ้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
่ มั่น
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถสร ้างความเชือ
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน
ได ้ว่างบการเงินของบริษัท เอทีพ ี 30 จากัด (มหาชน) สาหรับปี สน
และกระแสเงินสดถูกต ้องในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทัว่ ไป

(นายชาติชาย พานิชชีวะ)
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท เอทีพ ี 30 จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561 บริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน)

หน้าที่ 5

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน

ท่านผู ้ถือหุ ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เอทีพ ี 30 จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได ้รับการแต่งตัง้ ตามมติของคณะกรรมการของ
่ ง มีระบบการ
บริษัท เพือ
่ ให ้บริษั ทฯ มีการดาเนินงานทีโ่ ปร่งใสมีมาตรฐาน มีการกากับดูแลกิจการทีด
่ ี มีการบริหารจัดการความเสีย
ควบคุม ภายในที่เหมาะสมและมีประสิท ธิผล รวมทัง้ มีก ารจัด ทาและเปิ ดเผยรายงานทางการเงินที่ถูก ต ้อง ครบถ ้วน เป็ นไปตาม
มาตรฐานและข ้อกาหนดทีเ่ กีย
่ วข ้อง คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด ้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ
นางสุวรรณี
นายกาชัย
ดร.สุพจน์

คามัน
่
บุญจิรโชติ
เธียรวุฒ ิ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยทัง้ 3 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระทัง้ หมด และมีคณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ ้วนตามทีก
่ าหนดไว ้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.)
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีก ารประชุมรวม 4 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได ้ปฏิบัตห
ิ น ้าทีแ
่ ละพิจารณาในเรือ
่ ง
สาคัญต่างๆ โดยสรุป ดังนี้
1.
พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี 2561 ของบริษัท ฯ ซึง่ ผ่านการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู ้สอบบัญ ชีแ ล ้ว โดยได ้เชิญ ผู ้สอบบัญ ชีร่วมประชุมทุก ครัง้ ทีม
่ ก
ี ารพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจาปี เพือ
่ ให ้มัน
่ ใจได ้ว่า การจัดทางบการเงินมีการเปิ ดเผยข ้อมูลทีเ่ พียงพอ ทันต่อเวลา การปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานการบัญชีทรี่ ับรอง
ทัว่ ไปก่อนเสนอให ้ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมต
ั ิ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า : ในปี 2561 บริษัทฯ ได ้จัดทารายงานทางการเงินอย่างถูกต ้อง เพียงพอตามทีค
่ วร
ในสาระสาคัญ และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ ับรองโดยทัว่ ไป
2.
สอบทานความเหมาะสมของรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันหรือรายการทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
รวมถึงการเปิ ดเผยข ้อมูลของรายการดัง กล่าวตามข ้อก าหนดของตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านั กงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือ
่ ให ้มัน
่ ใจได ้ว่า บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณาทีโ่ ปร่งใสเป็ นธรรม และมีการเปิ ดเผยข ้อมูล
อย่างเพียงพอ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า : รายการดังกล่าวเป็ นการดาเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผล
และมีการเปิ ดเผยข ้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต ้องและครบถ ้วนแล ้ว
3.
สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ จากรายงานการตรวจสอบภายใน
ของผู ้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ซึง่ ครอบคลุมระบบงานทีส
่ าคัญของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามและให ้คาแนะนาต่างๆ กับผู ้ตรวจ
สอบภายใน เพือ
่ ให ้มั่นใจว่าฝ่ ายจัดการได ้มีการแก ้ไขปรับปรุงตามข ้อเสนอแนะของผู ้ตรวจสอบภายใน และกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า : บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยรวมทีเ่ พียงพอ และ
เหมาะสม ไม่พบข ้อบกพร่องทีอ
่ าจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ
4.
การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย และข ้อกาหนด กฎระเบียบของหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง คณะกรรมการตรวจสอบได ้สอบทาน
การปฏิบัตงิ านให ้เป็ นไปตามหลักของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัตท
ิ ค
ี่ ณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอืน
่ ๆ ที่เกีย
่ วข ้องได ้ก าหนดไว ้อย่างเคร่งครัด เพื่อ ให ้บริษั ทฯ มีก ารดาเนินงานที่
่ มัน
ถูกต ้องและโปร่งใส สร ้างความเชือ
่ ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น นักลงทุน และผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกฝ่ าย
5.
การพิจารณาแต่ง ตัง้ ผู ้สอบบัญ ชีประจาปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได ้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และ
เสนอค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี ตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได ้แก่ ความเป็ นอิสระในการปฏิบต
ั งิ าน คุณภาพ
มาตรฐานการปฏิบต
ั งิ าน และผู ้สอบบัญชีมค
ี ณ
ุ สมบัตถ
ิ ก
ู ต ้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีมตินาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษั ทก่อ นเสนอขออนุมัตต
ิ ่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น โดยได ้แต่งตัง้ บริษั ท ส านั กงาน อี วาย จากัด เป็ นผู ้สอบบัญ ชีของ
บริษัทประจาปี 2562 ดังนี้

นายศุภชัย
นายณัฐวุฒ ิ
นางสาวกรองแก ้ว

ปั ญญาวัฒโน
สันติเพ็ชร
ลิมป์ กิตติกล
ุ

ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
3930
5730
5874

(นางสุวรรณี คามัน
่ )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอทีพ ี 30 จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561 บริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน)

หน้าที่ 6

่ ง
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย
เรียน

ท่านผู ้ถือหุ ้น

่ งได ้รับการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท มีหน ้าทีก
คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้ าหมาย
่ งขององค์กรให ้ครอบคลุมความเสีย
่ งหลักทุกด ้าน รวมทัง้ ดูแลให ้มีการวางระบบการบริหารจัดการความ
และกรอบการบริหารความเสีย
่ งและพัฒนาระบบให ้มีประสิท ธิภาพ ตลอดจนติดตามให ้มีก ารประเมินความเสีย
่ ง อนุมัตแ
่ งทีเ่ หมาะสม
เสีย
ิ ผนการจัดการความเสีย
่ งของบริษัทฯ ให ้คาปรึกษาและข ้อแนะนาในการดาเนินการบริหารความ
ติดตาม ความคืบหน ้าในการปฏิบัตต
ิ ามแผนจัดการความเสีย
่ ง
เสีย
่ งมีการประชุมเพือ
ในรอบบัญชีปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ปฏิบัตห
ิ น ้าทีต
่ ามความรับผิดชอบทีไ่ ด ้รับมอบหมาย
และเป็ นไปตามนโยบายการบริห ารความเสี่ย งของบริษั ทฯ โดยคณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งได ้รายงานความเสี่ย งที่อ าจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ซึง่ สรุปสาระสาคัญในการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าที่ ดังนี้
่ งทีอ
•
วิเคราะห์ปัจจัย ความเสีย
่ าจเกิดขึน
้ รวมทัง้ ประเมินแนวโน ้มของผลกระทบทีอ
่ าจมีต่อองค์ก ร ครอบคลุมทัง้
่ งด ้านธุรกิจ ความเสีย
่ งทางการเงิน ความเสีย
่ งจากการปฏิบต
่ งจากปั จจัยภายนอก เพือ
ความเสีย
ั งิ าน และความเสีย
่
่ ง กาหนดแผนบริหารจัดการบริหารความเสีย
่ งและแนวทางในการควบคุมความ
จัดลาดับความสาคัญของความเสีย
่ งอย่างเหมาะสม เพือ
่ งให ้อยู่ในระดับทีบ
่ ง
เสีย
่ บริหารความเสีย
่ ริษัทฯ ยอมรับได ้ หรือลดโอกาสทีจ
่ ะเกิดความเสีย
ขึน
้ ในอนาคต
่ ง ภายใต ้นโยบายและกรอบการบริหารความ
•
ติดตามและทบทวนการดาเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสีย
่ งทีก
่ งเป็ นไปตามแนวทางการควบคุมความเสีย
่ งและกล
เสีย
่ าหนด เพือ
่ ให ้มั่นใจว่าผลการบริห ารจัดการความเสีย
ยุทธ์ของบริษัทฯ
่ งได ้มุ่งมั่นปฏิบัตห
คณะกรรมการบริห ารความเสีย
ิ น ้าทีอ
่ ย่างเต็มประสิท ธิภ าพตามแนวปฏิบัตใิ นการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
่ งให ้อยู่ในระดับทีไ่ ม่กอ
ส่งผลให ้ในรอบบัญชีปี 2561 สามารถควบคุมความเสีย
่ ให ้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ เพือ
่ ประโยชน์สงู สุดต่อผู ้ถือหุ ้นและผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกฝ่ าย

(ดร.สุพจน์ เธียรวุฒ)ิ
่ ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย
บริษัท เอทีพ ี 30 จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561 บริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน)

หน้าที่ 7

โครงสร้างองค์กร

โครงสร ้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด ้วยคณะกรรมการทัง้ หมด 6 ชุด ได ้แก่ คณะกรรมการบริษัท
่ ง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย
้ 338 ท่าน
คณะผู ้บริหารทัง้ หมด 8 ท่าน และมีบค
ุ ลากรของบริษัท รวมทัง้ สิน

รายงานประจาปี 2561 บริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน)

หน้าที่ 8

คณะกรรมการบริษ ัท

นายชาติชาย พานิชชีวะ

นายวิว ัฒน์ กรมดิษฐ์

นายกาช ัย บุญจิรโชติ

นายปิ ยะ เตชากูล

นางสุวรรณี คามน
่ั

นางสมหะท ัย พานิชชีวะ

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒ ิ

รายงานประจาปี 2561 บริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน)

หน้าที่ 9

รายละเอียดเกีย
่ วก ับคณะกรรมการบริษ ัท
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ตาแหน่ง
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา

ประวัตก
ิ ารฝึ กอบรม

ประสบการณ์ทางาน

สัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัทฯ
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู ้บริหาร

อายุ 57 ปี
วันทีเ่ ริม
่ เป็ นกรรมการ
31 ตุลาคม 2548
สาขาการค ้าระหว่างประเทศและสาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี :
สาขาการธนาคาร มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุน
่ 9/2547
2561 - ปั จจุบน
ั
กรรมการสรรหาและกาหนด
บมจ. เอทีพ ี 30
ค่าตอบแทน
2548 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการบริษัท/ประธาน
บมจ. เอทีพ ี 30
กรรมการบริหาร
2558 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ
บจ. ค ้าไพบูลย์
2557 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ
บจ. ทุนไพบูลย์
2556 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ
บจ. ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
2554 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ
บจ. โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล
เทคโนโลยี
2551 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ
บมจ. ชีวาทัย
รองประธานกรรมการบริหาร
บจ. บางกอก คริสตัล
กรรมการ
บจ. ชีวาทัย ฮัพ ซูน
กรรมการ
บจ. ดีท ี แอนด์ จี
2550 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ
บจ. พารากอน คาร์ เรนทัล
กรรมการ
บมจ. ทีทแ
ี อล อุตสาหกรรม
2549 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ
บจ. ไพลักษณ์
2548 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ
บมจ. ไทยศรี ประกันภัย
กรรมการ
บจ. กรมดิษฐ์พาร์ค
2547 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ
บจ. อมตะ ปิ โตรเลียม
2545 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ
บจ. ช ้างไอแลนด์ รีสอร์ท
2540 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ
บจ. ชาติชวี ะ
2537 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ
บมจ. คาเธ่ยล
์ ส
ี แพลน
2536 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ
บจ. สีมาธานี
2529 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ
บจ. ไพบูลย์ ธุรกิจ
ตนเอง
ร ้อยละ 13.87 (76,024,800)
คูส
่ มรสและบุตรทีย
่ ังไม่บรรลุนต
ิ ิ
ร ้อยละ 5.52 (32,240,000)
ภาวะ
-ไม่ม-ี
ประธานกรรมการ
ปริญญาโท :

รายงานประจาปี 2561 บริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน)

หน้าที่ 10

รายละเอียดเกีย
่ วก ับคณะกรรมการบริษ ัท
นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
ตาแหน่ง
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา

ประวัตก
ิ ารฝึ กอบรม

ประสบการณ์ทางาน

สัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัทฯ
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู ้บริหาร

อายุ 57 ปี
วันทีเ่ ริม
่ เป็ นกรรมการ
31 ตุลาคม 2548
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์
ปริญญาโท :
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี :
คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเครือ
่ งกลขนถ่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ
ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุน
่
110/2557
วิทยาการประกันภัยระดับสูง สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ผู ้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน
่ ที่ 25/2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ผู ้บริหารระดับสูงด ้านวิทยาการพลังงาน รุน
่ 9/2560 สถาบันวิทยาการพลังงาน
2548 - ปั จจุบน
ั
รองประธานกรรมการ/ทีป
่ รึกษา และ
บมจ. เอทีพ ี 30
กรรมการบริหาร
2562 - ปั จจุบน
ั
ผู ้อานวยการอาวุโส และรักษาการ
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน
ประธานเจ ้าหน ้าทีว่ ศ
ิ วกรรม
2559 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ
บจ. อมตะ เน็ทเวอร์ค
2547 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ
บจ. อมตะ ปิ โตรเลียม
ตนเอง
ร ้อยละ 7.80 (42,750,000)
คูส
่ มรสและบุตรทีย
่ ังไม่บรรลุนต
ิ ิ
-ไม่ม-ี
ภาวะ
-ไม่ม-ี
รองประธานกรรมการ
ปริญญาเอก :

รายงานประจาปี 2561 บริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน)

หน้าที่ 11

รายละเอียดเกีย
่ วก ับคณะกรรมการบริษ ัท
นายปิ ยะ เตชากูล
ตาแหน่ง
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา

ประวัตก
ิ ารฝึ กอบรม

ประสบการณ์ทางาน

สัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัทฯ
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู ้บริหาร

อายุ 53 ปี
วันทีเ่ ริม
่ เป็ นกรรมการ
31 ตุลาคม 2548
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุน
่
110/2557
หลักสูตรวิทยาการจัดการสาหรับนักบริหารระดับสูง รุน
่ ที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
่ ง
2557 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริหารความเสีย
บมจ. เอทีพ ี 30
2548 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริษัท/กรรมการผู ้บริหาร/
บมจ. เอทีพ ี 30
กรรมการผู ้จัดการ และCEO
ั่
2547 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ
บจ. แก๊สแอนด์เกียร์ โซลูชน
กรรมการ/ กรรมการผู ้จัดการ
ปริญญาโท :

ตนเอง
คูส
่ มรสและบุตรทีย
่ ังไม่บรรลุนต
ิ ิ
ภาวะ

ร ้อยละ 10.03 (55,000,000)
ร ้อยละ 8.12 (44,507,087)
-ไม่ม-ี

รายงานประจาปี 2561 บริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน)

หน้าที่ 12

รายละเอียดเกีย
่ วก ับคณะกรรมการบริษ ัท
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
ตาแหน่ง
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา

ประวัตก
ิ ารฝึ กอบรม
ประสบการณ์ทางาน

สัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัทฯ
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู ้บริหาร

อายุ 53 ปี
วันทีเ่ ริม
่ เป็ นกรรมการ
30 เมษายน 2556
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี :
ครุศาสตร์บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุน
่
104/2551
2556 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริษัท
บมจ. เอทีพ ี 30
2561 - ปั จจุบน
ั
ประธานคณะกรรมการ
Amata City Ha Long Joint Stick
Company
ประธานคณะกรรมการ
Amata Asia (Myanmar) Limited
2560 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
กรรมการ และคณะทางานพิจารณา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการทีอ
่ าจเข ้าข่ายการจดทะเบียน
โดยทางอ ้อม (Backdoor Listing)
2559 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ
บจ. อมตะ โฮลดิง้
ประธานคณะกรรมการ
Amata Township Long Thanh Joint
Stock Company
2558 - ปั จจุบน
ั
ประธานคณะกรรมการ
Amata Long Thanh Joint Stock
Company
2557 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ
บจ. ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
2555 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ/
บมจ. อมตะ วีเอ็น
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร
2554 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ
บจ.โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล
เทคโนโลยี
2551 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ
บมจ. ชีวาทัย
ประธานคณะกรรมการ
Amata Asia Limited
2548 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ
บจ. ชาติชวี ะ
2547 - ปั จจุบน
ั
President and Director
Amata City Bien Hoa Joint Stock
Company
2539 - ปั จจุบน
ั
รองประธานกรรมการ
มูลนิธอ
ิ มตะ
ตนเอง
ร ้อยละ 1.38 (7,560,000)
คูส
่ มรสและบุตรทีย
่ ังไม่บรรลุนต
ิ ิ
ร ้อยละ 18.00 (98,704,800)
ภาวะ
-ไม่ม-ี
กรรมการ
ปริญญาโท :

รายงานประจาปี 2561 บริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน)

หน้าที่ 13

รายละเอียดเกีย
่ วก ับคณะกรรมการบริษ ัท
นางสุวรรณี คามัน
่
ตาแหน่ง
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา

ประวัตก
ิ ารฝึ กอบรม
ประสบการณ์ทางาน

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
ปริญญาโท :

2557 - ปั จจุบน
ั

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ
ผู ้บริหาร

30 เมษายน 2556

คณะแพทยศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ (ประเทศออสเตรเลีย)
ปริญญาตรี :
สถิตศ
ิ าสตร์บณ
ั ฑิต แผนกวิชาสถิต ิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification Program (DCP) รุน
่ 118/2552
ประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน
่ 27/2552
2556 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ และ
บมจ. เอทีพ ี 30
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2561 - ปั จจุบน
ั
กรรมการและทีป
่ รึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2560 - ปั จจุบน
ั

สัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัทฯ
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562

อายุ 66 ปี
วันทีเ่ ริม
่ เป็ นกรรมการ

ตนเอง
คูส
่ มรสและบุตรทีย
่ ังไม่บรรลุนต
ิ ิ
ภาวะ

เลขานุการรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธพ
ิ ฒ
ั นาไท สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

รายงานประจาปี 2561 บริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน)

หน้าที่ 14

รายละเอียดเกีย
่ วก ับคณะกรรมการบริษ ัท
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒ ิ
ตาแหน่ง
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา

ประวัตก
ิ ารฝึ กอบรม
ประสบการณ์ทางาน

สัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัทฯ
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ
ผู ้บริหาร

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ
ปริญญาเอก :
ปริญญาโท :

อายุ 53 ปี
วันทีเ่ ริม
่ เป็ นกรรมการ

30 เมษายน 2556

Electronic Engineering มหาวิทยาลัยโตเกียว (ประเทศญีป
่ น)
ุ่
Information and Computer Science มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโตโยฮาชิ
(ประเทศญีป
่ น)
ุ่
ปริญญาตรี :
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification Program (DCP) รุน
่ 195/2557,
ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Finance for Non-Finance Director รุน
่ 20/2548
2561 - ปั จจุบน
ั
กรรมการสรรหาและกาหนด
บมจ. เอทีพ ี 30
ค่าตอบแทน
่ ง
2557 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการบริหารความเสีย
บมจ. เอทีพ ี 30
2556 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ และ
บมจ. เอทีพ ี 30
กรรมการตรวจสอบ
2562 - ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ และประธาน
ธนาคาร ไอซีบซ
ี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
่ งและ
คณะกรรมการบริหารความเสีย
ควบคุมภายในของกลุม
่ ธุรกิจทาง
การเงิน
2561 - ปั จจุบน
ั
ผู ้อานวยการ
โครงการ CU Transformation
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ั่
2559 - ปั จจุบน
ั
กรรมการอิสระ และประธาน
บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชน
่ ง
กรรมการบริหารความเสีย
ตนเอง
-ไม่ม-ี
คูส
่ มรสและบุตรทีย
่ ังไม่บรรลุนต
ิ ิ
-ไม่ม-ี
ภาวะ
-ไม่ม-ี

รายงานประจาปี 2561 บริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน)

หน้าที่ 15

รายละเอียดเกีย
่ วก ับคณะกรรมการบริษ ัท
นายกาชัย บุญจิรโชติ
ตาแหน่ง
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา
ประวัตก
ิ ารฝึ กอบรม
ประสบการณ์ทางาน

สัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัทฯ
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู ้บริหาร

อายุ 57 ปี
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
วันทีเ่ ริม
่ เป็ นกรรมการ
30 เมษายน 2556
อิสระ
ปริญญาโท :
คณะนิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรี :
คณะนิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุน
่
110/2557
2561 - ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
บมจ. เอทีพ ี 30
ค่าตอบแทน
2556 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ และ
บมจ. เอทีพ ี 30
กรรมการตรวจสอบ
2559 - ปั จจุบน
ั
หัวหน ้าสานักงาน
สานักงานกฎหมายนิตพ
ิ ล

ตนเอง
คูส
่ มรสและบุตรทีย
่ ังไม่บรรลุนต
ิ ิ
ภาวะ

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
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โครงสร้างการจ ัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด ้วยกรรมการ 6 ชุด ได ้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
่ ง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีผู ้บริหารจานวน 8 ท่าน และมี
บริห ารความเสีย
้ 338 ท่าน
บุคลากรรวมทัง้ สิน
ั ส่วนการเข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ร ้อยละ 80 ของจานวนการ
การประชุมคณะกรรมการบริษ ัท : สาหรับปี 2561 มีสด
จัดประชุม
่ - สกุล
ชือ

ว ันทีเ่ ริม
่ ดารงตาแหน่ง

นายชาติชาย
พานิชชีวะ
31 ตุลาคม 2548
นายวิวฒ
ั น์
กรมดิษฐ์
31 ตุลาคม 2548
นายปิ ยะ
เตชากูล
31 ตุลาคม 2548
นางสมหะทัย
พานิชชีวะ
30 เมษายน 2556
นางสุวรรณี
คามัน
่
30 เมษายน 2556
ดร.สุพจน์
เธียรวุฒ ิ
30 เมษายน 2556
นายกาชัย
บุญจิรโชติ
30 เมษายน 2556
โดยมีนางสุกานดา พุทธรักษา ทาหน ้าที“่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท”

เข้าร่วมประชุม

ส ัดส่วน (ร้อยละ)

4/5
5/5
5/5
4/5
5/5
5/5
5/5

80
100
100
80
100
100
100

เรือ
่ งทีไ่ ด้ร ับการอนุม ัติในปี 2561
 อนุมต
ั งิ บการเงินประจาปี 2561 และรายไตรมาสปี 2561 ทีผ
่ า่ นการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชี
 อนุมต
ั ก
ิ ารจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และอนุมต
ั ก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
 แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 แต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
 อนุมต
ั แ
ิ บบประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน ประจาปี 2561
 อนุมต
ั ค
ิ า่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
 อนุมต
ั แ
ิ ผนธุรกิจและการกาหนดทิศทางดาเนินธุรกิจ ประจาปี 2562
กรรมการผูม
้ อ
ี านาจลงนามผูกพ ันบริษ ัท
กรรมการผู ้มีอ านาจลงนามผูก พัน บริษั ท คือ นายชาติชาย พานิชชีวะ นายวิวัฒ น์ กรมดิษ ฐ์ และนายปิ ยะ เตชากูล และ
่ หรือกรรมการทีจ
่ เป็ นสาคัญผูกพันบริษัทได ้นัน
ประทับตราสาคัญของบริษัทฯ ตามข ้อบังคับของบริษัท จานวนชือ
่ ะลงชือ
้ ให ้กรรมการ
่ ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
สองในสามคนลงลายมือชือ
ั ส่วนการเข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการร ้อยละ 100 ของจานวนการจัด
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : สาหรับปี 2561 มีสด
ประชุม
่ - สกุล
ชือ

ว ันทีเ่ ริม
่ ดารงตาแหน่ง

นางสุวรรณี
คามัน
่
30 เมษายน 2556
ดร.สุพจน์
เธียรวุฒ ิ
30 เมษายน 2556
นายกาชัย
บุญจิรโชติ
30 เมษายน 2556
โดยมีนางสุกานดา พุทธรักษา ทาหน ้าที“่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ”

เข้าร่วมประชุม

ส ัดส่วน (ร้อยละ)

4/4
4/4
4/4

100
100
100

่ ง : สาหรับปี 2561 มีสด
ั ส่วนการเข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ร ้อยละ 100 ของจานวน
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย
การจัดประชุม
่ - สกุล
ชือ

ว ันทีเ่ ริม
่
เข้าร่วมประชุม
ดารงตาแหน่ง
ดร.สุพจน์
เธียรวุฒ ิ
30 เมษายน 2557
1/1
นายปิ ยะ
เตชากูล
30 เมษายน 2557
1/1
นางสาวนิชานันท์
รัตนเกตุ
30 เมษายน 2557
1/1
นางสาวปั ทมาพร
ประสาทเขตการณ์
6 พฤศจิกายน 2561
่ ง”
โดยมีนางสาวปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์ ทาหน ้าที่ “เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย

ส ัดส่วน (ร้อยละ)
100
100
100
-

การประชุ มคณะกรรมการบริห าร : สาหรับปี 2561 มีสัดส่วนการเข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการร ้อยละ 100 ของจานวนการจัด
ประชุม
่ - สกุล
ชือ
นายชาติชาย
นายวิวฒ
ั น์
นายปิ ยะ

พานิชชีวะ
กรมดิษฐ์
เตชากูล

ว ันทีเ่ ริม
่ ดารงตาแหน่ง

เข้าร่วมประชุม

ส ัดส่วน (ร้อยละ)

31 ตุลาคม 2548
31 ตุลาคม 2548
31 ตุลาคม 2548

16/16
16/16
16/16

100
100
100
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คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน : ประกอบด ้วยกรรมการอิสระจานวน 2 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 66.67 ของ
จานวนกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
่ - สกุล
ชือ

ตาแหน่ง

นายกาชัย

บุญจิรโชติ

ดร.สุพจน์
นายชาติชาย

เธียรวุฒ ิ
พานิชชีวะ

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ว ันทีเ่ ริม
่
ดารงตาแหน่ง
26 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าร่วม
ประชุม
-

ส ัดส่วน
(ร้อยละ)
-

26 กุมภาพันธ์ 2561
26 กุมภาพันธ์ 2561

-

-

เลขานุการบริษ ัท: การประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 3/2559 ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตัง้ นางสุกานดา พุทธรักษา
ทาหน ้าที่ “เลขานุการบริษัท” และ “เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ”
ประวัตก
ิ ารศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ประวัตก
ิ ารฝึ กอบรม
Basic Company Secretary Training, Jun. 20-22, 2016
เข ้าร่วมประชุมปี 2561
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5
ค่าตอบแทนกรรมการ : ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2561 เมือ
่ วันที่ 2 เมษายน 2561 กาหนดค่าตอบแทนให ้แก่คณะกรรมการบริษัท
โดยกาหนดจ่ายค่าเบีย
้ ประชุมตามตาแหน่ง ดังนี้
้ ประชุมต่อครงภายหล
ค่าเบีย
ั้
ังทีป
่ ระชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจาปี
ตาแหน่ง

ปี 2559 เมือ
่ ว ันที่
4 เม.ย. 2559
15,000
12,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000
-

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
่ ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย
่ ง
กรรมการบริหารความเสีย
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ปี 2560 เมือ
่ ว ันที่
3 เม.ย. 2560
15,000
12,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000
-

(หน่วย : บาท)
ปี 2561 เมือ
่ ว ันที่
2 เม.ย.2561
15,000
12,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000

ทัง้ นี้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได ้รับค่าเบีย
้ ประชุม ดังนี้
่ - นามสกุล
ชือ

นายชาติชาย
นายวิวฒ
ั น์
นายปิ ยะ
นางสมหะทัย
นางสุวรรณี
ดร.สุพจน์
นายกาชัย
นางสาวนิชานันท์

พานิชชีวะ
กรมดิษฐ์
เตชากูล
พานิชชีวะ
คามัน
่
เธียรวุฒ ิ
บุญจิรโชติ
รัตนเกตุ

กรรมการ
บริษ ัท
60,000
60,000
50,000
40,000
50,000
50,000
50,000
-

กรรมการ
ตรวจสอบ
60,000
40,000
40,000
-

กรรมการบริหาร
่ ง
ความเสีย
10,000
15,000
10,000

(หน่วย : บาท)
รวม

กรรมการสรร
หาและกาหนด
ค่าตอบแทน
-

60,000
60,000
60,000
40,000
110,000
105,000
90,000
10,000

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี
คิดจากผลประกอบการประจาปี ของบริษัทฯ ในอัตราไม่เกินร ้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หลังหักภาษีเงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล
โดยให ้คณะกรรมการบริษัทมีอานาจจัดสรรเงินจานวนนีใ้ ห ้แก่กรรมการแต่ละท่าน
คณะกรรมการและคณะผูบ
้ ริหาร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
่ - นามสกุล
ชือ
นายชาติชาย
นายวิวฒ
ั น์
นายปิ ยะ

พานิชชีวะ
กรมดิษฐ์
เตชากูล

นางสมหะทัย
นางสุวรรณี
ดร.สุพจน์

พานิชชีวะ
คามัน
่
เธียรวุฒ ิ

นายกาชัย
นางสาวนิชานันท์
นางสาวพรรณี
นายวินัย

บุญจิรโชติ
รัตนเกตุ
คูหาวัลย์
พุม
่ พิศ

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการผู ้บริหาร/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการผู ้บริหาร
่ ง/ กรรมการผู ้จัดการ/
กรรมการบริษัท/ กรรมการผู ้บริหาร/ กรรมการบริหารความเสีย
(รักษาการ)ผู ้จัดการฝ่ ายซ่อมบารุง /CEO
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
่ ง/ กรรมการสรรหา
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสีย
และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
่ ง
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ (ฝ่ ายปฏิบต
ั ก
ิ าร)/ กรรมการบริหารความเสีย
ผู ้จัดการอาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชี / CFO
ผู ้จัดการอาวุโสฝ่ ายปฏิบต
ั ก
ิ าร
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่ - นามสกุล
ชือ
นางสาวโชติกา
นางสาวปั ทมาพร

วีระศิลป์
ประสาทเขต
การณ์
โชติเนตร

ตาแหน่ง
ผู ้จัดการฝ่ ายการเงินและควบคุม
ผู ้จัดการฝ่ ายประกันคุณภาพ/ (รักษาการ) ผู ้จัดการฝ่ ายความปลอดภัย/ กรรมการบริหาร
่ งและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง
ความเสีย
ผู ้จัดการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

นางสาวปนัดดา
หมายเหตุ :
่ งและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
1)
นางสาวปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์ ได ้รับแต่งตัง้ เป็ น กรรมการบริหารความเสีย
่ ง จากมติทป
ความเสีย
ี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2561 เมือ
่ วันที่ 6 พ.ย. 2561
2)
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด ้วยกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู ้บริหารจานวน 4 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 57.14 ของจานวน
กรรมการบริษัท
3)
ปี 2561 ไม่มก
ี ารจัดประชุมกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู ้บริหารประชุมระหว่างกันเอง
ค่าตอบแทนผูบ
้ ริหาร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
ค่าตอบแทนผูบ
้ ริหาร
2559
เงินเดือนและผลประโยชน์อน
ื่
ประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย
้ งชีพ
รวม

จานวน
7 คน
7 คน
7 คน
7 คน

2560

บาท
9,834,027
58,500
129,505
10,022032

จานวน
9 คน
9 คน
9 คน
9 คน

สรุปสาระสาค ัญอานาจอนุม ัติดาเนินการของบริษ ัทฯ ด ังนี้
ตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษ ัท
รายละเอียดการปฏิบ ัติงาน
การจัดทางบประมาณการลงทุนประจาปี
การอนุมต
ั เิ พิม
่ เติมงบประมาณรายจ่ายการลงทุนประจาปี ท ี่
อยูน
่ อกเหนืองบประมาณ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภททีด
่ น
ิ และอาคาร
การอนุมต
ั ก
ิ ารก่อหนีห
้ รือการกู ้ยืมเงินทีผ
่ ก
ู พันต่อบริษัท
การขอใช ้งบประมาณรายจ่ายการลงทุนตามงบประมาณ
ประจาปี ได ้รับอนุมต
ั จิ ากคณะกรรมการบริษัท

2561

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

อนุมต
ั โิ ดย
คณะกรรมการบริษัท
วงเงินเกิน 10,000,000
บาท ต่อโครงการ
เกินกว่า 10,000,000
บาท
วงเงินเกิน 10,000,000
บาท ขึน
้ ไป
-

จานวน
8 คน
8 คน
8 คน
8 คน

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

คณะกรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ผูจ
้ ัดการ

-

-

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

ไม่เกิน 5,000,000
บาท

้ 338 คน
บุคลากรของบริษ ัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีพนักงานทัง้ สิน
ประเภท/ แผนก

จานวน (คน)
ปี 2559

ผู ้บริหาร

ปี 2560

ปี 2561

7

9

8

ฝ่ ายบัญชี

4

4

5

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

5

4

4

ฝ่ ายการเงินและควบคุม

1

1

1

ฝ่ ายประกันคุณภาพ

-

2

2

พนักงาน

ฝ่ ายการตลาด

1

1

1

ฝ่ ายซ่อมบารุง

11

13

12

ฝ่ ายพัฒนานักขับ

-

-

1

ฝ่ ายความปลอดภัย

1

1

1

ฝ่ ายไอที

1

1

1

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

-

-

1

17

21

30

179

234

271

ฝ่ ายปฎิบต
ั ก
ิ าร
นักขับ

รวมจานวนพน ักงาน
227
291
338
หมายเหตุ : ฝ่ ายปฎิบต
ั ก
ิ ารและนักขับของบริษัทจะแบ่งการบริหารจัดการตามสถานทีล
่ านจอดรถของบริษัทฯ ได ้แก่ นิคมอมตะนคร
ชลบุร ี มาบตาพุดระยอง กบินทร์บรุ ป
ี ราจีนบุร ี กรุงเทพและเขตปริมณฑล

รายงานประจาปี 2561 บริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน)

หน้าที่ 19

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บุคลากรคือหนึง่ ฟั นเฟื องหลักในการขับเคลื่อนธุก จ
ิ ให ้ก ้าวไปข ้างหน ้า การดูแลจัดหาสวัส ดิการให ้นาพาบุคลกรไปถึงยัง
จุดหมายเป็ นสิง่ สาคัญทีอ
่ าจมองข ้ามได ้ในธุรกิจและอุตสาหกรรมดังนี้
 International Safety Standard
 Drive with CARE
 All new Bus body/ chassis and engine
บริษัท ฯ เป็ นผู ้นาการให ้บริการรถโดยสารขนส่งบุคลากรระหว่างแหล่งทีพ
่ ัก อาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรม
หรือสถานประกอบการ ซึง่ ก่อตัง้ บริษัทฯ ตัง้ แต่ปี 2548 เข ้าเป็ นบริษัทจดทะเบียน เอ็ม เอ ไอ ในปี 2558 ด ้วยทุนจดทะเบียน 110
ล ้านบาท โดยปั จจุบน
ั บริษัทฯ จดทะเบียนจานวน 155 ล ้านบาท โดยบริษัทฯ ได ้นามาตรฐานคุณภาพงานบริการทีโ่ ดดเด่นเกีย
่ วกับ
การขนส่งบุคลากรจากการได ้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยบนท ้องถนน (ISO 39001 : 2012)
้ น ามีก าร
รถบัส ของบริษั ทฯ ประกอบจากแชสซีแ ละเครื่อ งยนต์ (Bus body & Chassis) ใหม่จ ากบริษั ทผู ้ประกอบชัน
ออกแบบ และประกอบตัวถังโดยคานึงถึงความปลอดภัยความสะดวกสบายของผู ้โดยสาร ทัง้ นี้ บริษัทฯ เน ้นระบบอานวยความสะดวก
้ นอกจากความ
และอุป กรณ์ ความปลอดภัย ทีค
่ รบครันและความสะอาดภายในรถ อีก ทัง้ ระบบปรับ อากาศเป็ นอุปกรณ์ ใหม่ท ุก ชิน
สมบูรณ์ของยานพาหนะแล ้ว บริษัท ฯ ยังให ้ความสาคัญกับคุณภาพของพนั กงานขับรถ ตั ง้ แต่การคัดเลือก การดูแลด ้านสวัสดิก าร
และระบบการจัดการเกีย
่ วกับพนักงาน เช่น การฝึ กอบรม การวัดผลการปฏิบัตงิ านอย่างต่อ เนื่อง เป็ นต ้น และพนัก งานขับรถต ้องมี
ความพร ้อมอยู่เสมอเพือ
่ ส่งมอบบริการอย่างปลอดภัยส าหรับผู ้โดยสาร อีกทัง้ บริษั ทฯ ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วกับ
กระบวนการเดินรถอย่างต่อเนือ
่ ง

เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีกลุม
่ ลูกค ้าเป้ าหมายได ้แก่ ผู ้ประกอบการ
ในภาคการผลิต ที่ ม ี ท ี่ ตั ้ง โรงงานอยู่ ใ นเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรม หรือนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมในพืน
้ ที่
ภาคตะวั น ออกครอบคลุ ม พื้ น ที่ 7 จั ง หวั ด ได แ
้ ก่
จั ง ห วั ด ช ลบุ ร ี จั ง ห วั ด ระยอง จั ง ห วั ด ปราจี น บุ ร ี
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดสระบุร ี
และจังหวัดสุร าษฎร์ธานี ตลอดระยะเวลาทีผ
่ ่านมา
บริษั ทได ้ท าการปรับ ปรุง และพั ฒ นาคุณ ภาพการ
ท างานอย่างต่อ เนื่อ ง โดยยึด หลัก ความพึงพอใจ
ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ และยึดมั่นกับนโยบายในการ
ให ้บริการดังนี้





หลักความปลอดภัย (Safety)
่ ถือ (Reliability)
หลักความน่าเชือ
หลักความสะดวกสบาย (Comfort)

ประว ัติความเป็นมาและพ ัฒนาการทีส
่ าค ัญในช่วงทีผ
่ า
่ นมา
่ บริษั ท อมตะทรานสปอร์ต 30 จากัด โดย
บริษั ท เอทีพ ี 30 จากัด (มหาชน) เริม
่ ก่อ ตัง้ เมือ
่ วันที่ 20 ตุลาคม 2548 ในชือ
นายปิ ยะ เตชากูล ร่วมกับนายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ และนายชาติชาย พานิชชีวะ เพือ
่ ดาเนินธุรกิจให ้บริการขนส่งบุคลากรระหว่างแหล่ง
ชุม ชนที่พัก อาศัย ไปยั ง โรงงานอุต สาหกรรมหรือ สถานประกอบการ โดยเฉพาะเขตพื้น ที่เศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวัน ออก EEC
(Eastern Economic Corridor Prieme/ Gateway to ASIA) ทัง้ อุตสาหกรรมในประเทศและกลุม
่ ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างชาติทม
ี่ ี
สถานประกอบการตัง้ อยูเ่ ป็ นจานวนมาก ต่อมาบริษัทฯ มีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนือ
่ งและเมือ
่ วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ได ้
เข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรถโดยสารให ้บริการ 5 ประเภท ได ้แก่ รถบัส รถมินบ
ิ ส
ั และรถไมโครบัส รถตู ้วีไอพี รถ
้ 280 คัน
ตู ้และรถเก๋ง จานวนทัง้ สิน

ล ักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญในช่วง 3 ปี ดังนี้
ปี

เดือน

2559

มกราคม

รายละเอียด



2560

เมษายน






บริษัทฯ ได ้รับการต่อใบอนุญาตผู ้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางระยะเวลาอีก 5 ปี จากกรมการ
ขนส่งทางบก
ทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2559 เมือ
่ วันที่ 4 มีมติอนุมต
ั เิ รือ
่ งสาคัญดังนี้
การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองและการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2558 เป็ น
เงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.022 บาท รวม 9.68 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 82.05 ของกาไรสุทธิ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลวันที่ 1 พ.ค.
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2560 เมือ
่ วันที่ 3 มีมติอนุมต
ั เิ รือ
่ งสาคัญดังนี้
การจัดสรรกาไรเป็ นทุน 1.17 ล ้านบาทและจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินปี 2559 เป็ น
้ 19.68 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อย
เงินสดและหุ ้นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.04437 บาทรวมทัง้ สิน
ละ 94.79 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองทางกฎหมาย กาหนดจ่ายเงินปั นผลวันที่ 2 พ.ค.
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญ อัตรา 8 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.03125
บาทต่อหุ ้น (เศษของหุ ้นปั นผลให ้ปั ดทิง้ )
2. จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.01348 บาท
การออกเครือ
่ งทางการเงิน โดยออกใบสาคัญสิทธิจานวน 123,750,000 หน่วยให ้สิทธิผู ้ถือหุ ้น
เดิม 4 หุ ้นเดิมต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ระยะเวลาการใช ้สิทธิ 2 ปี (ตัง้ แต่วน
ั ที่ 24
้ 105.19 ล ้านบาท
พ .ค.60 ถึงวันที่ 23 พ.ค. 62) ราคาใช ้สิทธิ 0.85 บาทต่อหุ ้น รวมทัง้ สิน
เพิม
่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ
่ รองรับการจ่ายหุ ้นปันผลและการใช ้สิทธิแปลงสภาพ ATP30W1 ดังนี้
รองรับการจ่ายหุ ้นปั นผลจานวน 55.00 ล ้านหุ ้น
รองรับการใช ้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 จานวน 123.75 ล ้านหุ ้น
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ปี

เดือน

2560

สิงหาคม

2561

มกราคม
เมษายน

2562

กุมภาพันธ์

รายละเอียด
•


บริษัทฯ ได ้รับมาตรฐานการรับรองการบริหารความปลอดภัยทางถนน (BSI ISO 39001: 2012
Road traffic safety management system) โดยมีผลตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 ส.ค. 60 ถึง 31 ก.ค. 63
บริษัทฯ ได ้เริม
่ นารถมินบ
ิ ส
ั ขนาดไม่เกิน 30 ทีน
่ ั่งมาให ้บริการรับ-ส่ง

•

ทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2561 เมือ
่ วันที่ 2 เม.ย. มีมติอนุมต
ั เิ รือ
่ งสาคัญ ดังนี้
การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง 1.40 ล ้านบาทและจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี
้ 15.64 ล ้านบาท คิดเป็ น
2560 เป็ นเงินสดและหุ ้นปันผลในอัตราหุ ้น 0.03 บาท รวมทัง้ สิน
ร ้อยละ 62.96 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองทางกฎหมาย กาหนดจ่ายเงินปั นผลวันที่ 30
เม.ย.

•

ทีป
่ ระชุมกรรมการครัง้ ที่ 1/2562 เมือ
่ วันที่ 26 ก.พ. 2562 มีมติอนุมต
ั เิ รือ
่ งสาคัญ ดังนี้
จัดสรรกาไรเป็ นเงินทุนสารองตามกฏหมาย 2.10 ล ้านบาท และประกาศจ่ายเงินปั นผลเป็ น
เงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.04 บาท สาหรับหุ ้นสามัญ 548,226,281 หุ ้น คิดเป็ นจานวนเงิน
่ ผู ้
21.93 ล ้านบาทหรือคิดเป็ นร ้อยละ 56.51 ของกาไรสุทธิปี 2561 และวันกาหนดรายชือ
ิ ธิได ้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 เม.ย. 2562 จ่ายเงินปั นผลวันที่
ถือหุ ้นทีส
่ ท
30 เม.ย. 2562

การแข่งข ันทางธุรกิจ
เนื่องจากธุรกิจรถโดยสารไม่ประจาทางไม่มข
ี ้อจากัดในการเข ้าท าธุรกิจของผู ้ประกอบการรายใหม่ เพีย งแต่อ าศัย แหล่ง
เงินทุนทีเ่ พียงพอและการได ้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง รวมถึงผู ้ขับขีต
่ ้องได ้รับใบอนุญาตขับขีย
่ านพาหนะตรงตามประเภทที่
กฎหมายกาหนด จึงทาให ้มีจานวนผู ้ประกอบการรถขนส่งโดยสารไม่ประจาทางรายใหม่เกิดขึน
้ จานวนมาก โดยในปี 2560 มีจานวน
ผู ้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจาทางเท่ากับ 37,195 ราย และในปี 2561 มีจานวนผู ้ประกอบการเพิม
่ ขึน
้ เป็ น 42,006 ราย หรือ
เพิม
่ ขึน
้ คิดเป็ นร ้อยละ 12.93 ซึง่ ส่วนใหญ่จะเน ้นการแข่ง ขันทางด ้านราคาและการบริก ารเป็ นหลัก ทัง้ นี้ฝ่ายบริห ารของบริษั ท ฯ
ประเมินส่วนแบ่งการตลาดอยู่ทม
ี่ ากกว่าร ้อยละ 2 ของจานวนประชากรในภาคการผลิตอุตสาหกรรมของพืน
้ ที่ 4 จังหวัดหลักในเขต
ภาคตะวันออกทัง้ หมด ได ้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จัง หวัดชลบุร ี จังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุร ี นอกจากนี้เพิม
่ พืน
้ ทีใ่ ห ้บริก ารใน
จังหวัดสระบุร ี จังหวัดสุราษฎรธานี และกรุงเทพฯ โดยจุดเด่นของบริษัทฯ ทีท
่ าให ้สามารถแข่งขันในตลาดได ้ คือการให ้ความสาคัญ
โดยนามาตรฐานคุณ ภาพบริการทีโ่ ดดเด่น จากการรับรองมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยบนท ้องถนน (ISO 39001: 2012)
ควบคูไ่ ปกับการให ้คาแนะนาเกีย
่ วกับความเหมาะสมของการใช ้บริการรถในแต่ละเส ้นทางกับทางลูกค ้า
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้จากการให้บริการ
(หน่วย : ล ้านบาท)
2559
2560
2561
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
รถโดยสารของบริษ ัทฯ
231.42
76.94
277.66
79.90
352.41
85.53
 รถบัส
214.40
71.28
249.51
71.80
289.83
68.70
 รถมินบ
ิ ส
ั
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 ้ วีไอพี
1.36
0.46
1.94
0.56
3.91
0.93
 รถเก๋ง
0.07
0.02
0.15
0.03
รถโดยสารร่วมบริการ
69.36
23.06
69.84
20.10
69.47
16.47
รวมรายได้จากการให้บริการ
300.78
100.00
347.50
100.00
421.88
100.00
รายได้อน
ื่
1.80
1.14
1.98
หมายเหตุ : รายได ้อืน
่ ของบริษัทฯ ประกอบด ้วยรายได ้ให ้บริการด ้านการบริหารเพิม
่ เติมแก่รถร่วมบริการ ดอกเบีย
้ เงินฝากธนาคาร ตัด
ิ และเงินรับคืนกองทุนสารองเลีย
จาหน่ายกาไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะ กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สน
้ งชีพ
ของพนักงาน
รายได้จากการให้บริการ

ตารางแสดงจานวนรถโดยสารทีใ่ ห้บริการ แยกตามรถทีใ่ ห้บริการระหว่างปี 2559 - ปี 2561
รถโดยสาร
รถโดยสารของบริษ ัทฯ
รถบัส
รถมินบ
ิ ส
ั
รถตู ้
รถตู ้ วีไอพี
รถเก๋ง
รถโดยสารร่วมบริการ
รถบัส
รถตู ้
รวมรถโดยสาร

2559
จานวนรถ
ร้อยละ
176
66.16
147
55.26
5
1.88
22
8.27
2
0.75
90
33.84
10
3.76
80
30.08
266
100.00

2560
จานวนรถ
ร้อยละ
238
72.56
186
56.71
11
3.35
33
10.06
7
2.13
1
0.31
90
27.44
10
3.05
80
24.39
328
100.00

(หน่วย : คัน)
2561
จานวนรถ
ร้อยละ
280
75.68
193
52.16
28
7.57
51
13.78
7
1.89
1
0.28
90
24.32
10
2.70
80
21.62
370
100.00
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รายได้คา
่ บริการจากลูกค้าปี 2560 - ปี 2561

ข้อมูลหล ักทร ัพย์และผูถ
้ อ
ื หุน
้
รายละเอียด
หน่วย
ณ ว ันที่ 31 ธ.ค. 2559
ณ ว ันที่ 31 ธ.ค. 2560
ณ ว ันที่ 31 ธ.ค. 2561
ทุนจดทะเบียน
บาท
110,000,000
154,687,500
154,687,500
ทุนจดทะเบียนชาระแล ้ว
บาท
110,000,000
123,749,951
130,365,945
หุ ้นสามัญ
หุ ้น
440,000,000
618,750,000
618,750,000
หุ ้นสามัญทีช
่ าระ
หุ ้น
440,000,000
494,999,804
523,423,781
มูลค่าทีต
่ ราไว ้ต่อหุ ้น
บาท
0.25
0.25
0.25
หมายเหตุ : บริษั ท ฯ มีก ารจดทะเบีย นเพิม
่ ทุนหุ ้นสามัญ จากการใช ้สิท ธิแปลงสภาพ ATP30-W1 ครัง้ ที่ 3 เมือ
่ วันที่ 28 ธันวาคม
2561 กับ ทางกระทรวงพาณิช ย์ เมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2562 จานวน 24.76 ล ้านหุ ้น ดัง นี้ ทุน จดทะเบีย นช าระแล ้ว
จานวน 137,056,570 บาทและจานวนหุ ้นสามัญ 548,226,281หุ ้น
่ ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ ้น 10 ลาดับแรก โดยแสดงจานวนหุ ้นทีถ
ผูถ
้ อ
ื หุน
้ : รายชือ
่ อ
ื ณ ต ้นปี จนถึงปั จจุบน
ั ดังนี้
่ ผูถ
ลาด ับ
ชือ
้ อ
ื หุน
้
จานวนหุน
้
ส ัดส่วนการถือหุน
้
(ร้อยละ)
1 มกราคม 2562
13 มีนาคม 2562
1
รวมจานวนหุน
้ กลุม
่ พานิชชีวะ
94,500,000
106,264,800
19.38 *
1.1 นายชาติชาย พานิชชีวะ
64,260,000
76,024,800
13.87
1.2 นางสมหะทัย พานิชชีวะ
7,560,000
7,560,000
1.38
1.3 นายพาทิศ พานิชชีวะ
7,560,000
7,560,000
1.38
1.4 นายสาริศ พานิชชีวะ
7,560,000
7,560,000
1.38
1.5 เด็กหญิงอาภาพิศ พานิชชีวะ
7,560,000
7,560,000
1.38
2
รวมจานวนหุน
้ กลุม
่ เตชากูล
100,187,887
99,507,087
18.15 *
2.1 นายปิ ยะ เตชากูล
50,625,000
55,000,000
10.03
2.2 นางสายสุทธิ เตชากูล
49,562,887
44,507,087
8.12
3
นายวิว ัฒน์ กรมดิษฐ์
34,200,000
42,750,000
7.80 *
4
บริษ ัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จาก ัด
29,490,199
29,390,199
5.36
5
นายพงษ์ช ัย จงไพศาลศิลป์
13,070,000
16,159,500
2.95
6
นายบ ัณฑิต ตุงคะเศรณี
14,000,000
15,372,000
2.80
7
นางสาววิภาวี กรมดิษฐ์
11,342,800
12,662,903
2.31
8
นางจรูญล ักษณ์ พานิชชีวะ
10,125,000
10,125,000
1.85
9
นางนาธฤดี ศรีประจิตติช ัย
2,000,000
9,300,000
1.70
10
นายอภิรเมธ อุตรวณิช
8,405,400
1.53
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ 10 รายแรก
308,915,886
349,936,889
63.83
อืน
่ ๆ
186,083,918
198,289,392
36.17
้
รวมทงสิ
ั้ น
494,999,804
548,226,281
100.00
หมายเหตุ:
ั ส่วนการถือหุ ้นรวมกันเกินกว่าร ้อยละ 25 ของหุ ้น
เมือ
่ วันทีป
่ ิ ดสมุด 13 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านไม่มส
ี ด
สามัญทัง้ หมดและจานวนหุ ้นทีถ
่ อ
ื รวมกันของคณะกรรมการทัง้ หมดทัง้ ทางตรงและทางอ ้อม รวมกันคิดเป็ นคิดเป็ น 45.33
ของจานวนหุ ้นสามัญทัง้ หมด
ข ้อมูลการถือ หุ ้นของคณะผู ้บริหาร ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 มีนางสาวนิชานั นท์ รัตนเกตุเป็ นผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการมี
จานวนหุ ้น 312,500 หุ ้นและนางสาวปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์เป็ นผู ้จัดการฝ่ ายประกันคุณภาพ มีจานวนหุ ้น 83,750 หุ ้น
การออกหล ักทร ัพย์อน
ื่
้ หุ ้นสามัญเพิม
บริษัทฯ มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ คือ ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
่ ทุนของบริษัท เอทีพ ี 30 จากัด (มหาชน)
รุน
่ ที่ 1 สาหรับผู ้ถือหุ ้นเดิม (ATP30-W1) โดยก าหนดระยะเวลาการใช ้สิทธิส าหรับผู ้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิสามารถใช ้สิทธิแ ปลง
สภาพ ATP30-W1 ได ้ 4 ครั ง้ ได ้แก่ วัน ที่ 29 ธั น วาคม 2560 วั น ที่ 29 มิถุน ายน 2561 วัน ที่ 28 ธั น วาคม 2561 และวั น ที่ 23
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พฤษภาคม 2562 ซึง่ กาหนดการใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้ายตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 อัตราการใช ้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ิ ธิซอ
ื้ หุ ้นสามัญได ้ 1 หุ ้น ราคา 0.85 บาท ระยะเวลาแจ ้งความจานงการใช ้สิทธิตงั ้ แต่วน
มีสท
ั ที่ 8 - 22 พฤษภาคม 2562
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นในแต่ละปี ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 40 ของกาไรสุทธิทเี่ หลือหลังจากหักภาษี
และส ารองต่างๆ ทุก ประเภทตามที่ก ฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษั ทฯ อย่างไรก็ ต ามการจ่ายเงิน ปั น ผล
ดังกล่าวจะขึน
้ กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงือ
่ นไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทฯ คานึงถึงความจาเป็ นและเหมาะสมของปั จจัย
อืน
่ ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปั นผลนัน
้ จะไม่มผ
ี ลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ
ทัง้ นี้ มติค ณะกรรมการของบริษั ท ฯ ทีอ
่ นุม ัต ใิ ห ้จ่า ยเงิน ปั น ผลจะต ้องนาเสนอต่อ ทีป
่ ระชุม ผู ้ถือ หุ ้นเพือ
่ ขออนุม ัต ิ อนึง่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได ้ หากเห็นสมควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อ
การดาเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ นี้จะต ้องรายงานให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นทราบในการประชุม ทุกคราว
รายการ
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
อัตรากาไรสุทธิตอ
่ หุ ้นพืน
้ ฐาน (บาท)
0.040
0.044
0.053
0.079
อัตราเงินปั นผลต่อหุ ้น (บาท)
0.022
0.045
0.030
0.040
มูลค่าเงินปั นผลทีจ
่ า่ ย (บาท)
9,680,000
19,681,201
15,643,871
21,929,051
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ร ้อยละ 89.92
ร ้อยละ 94.79
ร ้อยละ 62.96
ร ้อยละ 56.51
หมายเหตุ : อัตราการจ่ายเงินปั นผลคานวณมาจากเงินปั นผลจ่ายสาหรับปี หารด ้วยกาไรสุทธิปี 2561 หักหลังสารองตามกฏหมาย
ตัง้ เพิม
่ สาหรับปี 2561

่ ง
ปัจจ ัยความเสีย

่ งและการควบคุมความเสีย
่ งอย่างเป็ นระบบมีประสิทธิภาพ โดยการ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสีย
่ งเป็ นลายลักษณ์อก
กาหนดโครงสร ้างและนโยบายการบริหารจัดการความเสีย
ั ษรเพือ
่ วัตถุประสงค์หลักในการป้ องกันและบริหารความ
่ ง รวมถึงการกาหนดแนวปฏิบต
เสีย
ั ท
ิ ส
ี่ อดคล ้องตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด
่ ี
่ งทาการติดตามแผนงานบริหารความเสีย
่ งในระดับองค์กร เพือ
ดังนัน
้ คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ให ้มีการบริหารจัดการ
่ งอย่างมีประสิท ธิภ าพและสามารถควบคุมให ้อยู่ใ นระดับที่ยอมรับได ้ ตามนโยบายบริห ารความเสีย
่ งของบริษั ท ฯ โดยมี
ความเสีย
่ งทีเ่ ป็ นสาระสาคัญดังนี้
รายละเอียดของการบริหารความเสีย
่ งด้านการดาเนินธุรกิจ
ความเสีย
่ งจากการทีก
ความเสีย
่ ลุม
่ ลูกค้าจานวนน้อยรายและอยูใ่ นวงจาก ัด
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจให ้บริการเดินรถโดยสารแก่โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมและพืน
้ ทีใ่ กล ้เคียงเป็ นหลัก โดยมีรายได ้
จากให ้บริการเดินรถระหว่าง ปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 300.78 ล ้านบาท 347.50 ล ้านบาท และ 421.88 ล ้านบาทมีแนวโน ้วขยาย
การเติบโตเพิม
่ ขึน
้ ทุกปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษั ทฯ มีจานวนลูก ค ้า 35 ราย ซึง่ ลัก ษณะการให ้บริก ารเดินรถจะดาเนินการในรูปแบบของ
สัญญาให ้บริการเดินรถทีข
่ น
ึ้ อยู่กับราคา ข ้อตกลง ความต ้องการและนโยบายภายในของลูกค ้าแต่ละราย ส่วนระยะเวลาของสัญญา
บริการมีตงั ้ แต่ 1-5 ปี ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลก
ู ค ้ารายใหญ่จานวน 6 ราย รายได ้ค่าบริการรวม 168.50 ล ้านบาท
่ งจากการมีลก
หรือคิดเป็ นร ้อยละ 39.94 ทาให ้บริษัทฯ อาจได ้รับความเสีย
ู ค ้ามีจานวนน ้อยรายและอยูใ่ นวงทีจ
่ ากัด
่ งดังกล่าว ดังนี้จงึ มีการกาหนดแผนงานทีช
ั เจนในการรักษาลูกค ้ารายเดิมและหาลูกค ้าราย
บริษัท ฯ ตระหนักถึงความเสีย
่ ด
่ มัน
ใหม่เข ้ามาทดแทนเพือ
่ เพิม
่ จานวนลูกค ้าในมือและลดการพึง่ พิงรายได ้จากลูกค ้ารายใหญ่บางราย ทัง้ นีบ
้ ริษัทฯ เชือ
่ ว่าโอกาสทีจ
่ ะ
สูญ เสียลูกค ้าปั จจุบันมีน ้อย เนื่อ งจากบริษั ทฯ ให ้บริการลูกค ้าส่วนใหญ่แ ละลูกค ้ารายใหญ่ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา
ยาวนาน
สาหรับการขยายฐานลูกค ้า บริษัทฯ ได ้มีการจัดหาลูกค ้ารายใหม่อย่างสมา่ เสมอโดยมีการกาหนดราคาและระยะเวลาสัญญา
บริการทีเ่ ป็ นไปตามความเหมาะสมของลูกค ้าแต่ละราย ทาให ้มั่นใจได ้ว่าบริษัทฯ จะสามารถเพิม
่ ส่วนแบ่งทางการตลาดในอนาคต
่ งดังกล่าวได ้ นอกจากนี้ บริษั ท ฯ มีการกระจายความเสีย
่ งโดยการจัดหาลูก ค ้าในหลายกลุ่ม
ซึง่ จะช่วยลดผลกระทบจากความเสีย
่ งทีล
อุตสาหกรรม (Industry Diversification) เพือ
่ ลดความเสีย
่ ก
ู ค ้ารายใหญ่ในกลุม
่ ธุรกิจเดียวกันจะไม่ตอ
่ สัญญาเนื่องจากผลของ
่ วามเสีย
่ งในความไม่ตอ
สภาวะเศรษฐกิจในขณะนัน
้ ๆ ซึง่ อาจนาไปสูค
่ เนือ
่ งของรายได ้ในภาวะเศรษฐกิจตกตา่
้ เพลิงของตลาดโลก
่ งจากการเปลีย
ความเสีย
่ นแปลงราคานา้ ม ันเชือ
้ เพลิงจัดเป็ นต ้นทุนหลักทีส
้ เพลิง
น้ามันเชือ
่ าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เนือ
่ งจากบริษัทฯ ใช ้น้ ามันดีเซลเป็ นเชือ
้ เพลิงมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาเนินของบริษัทฯ ทัง้ นี้ ราคาน้ามัน
ในการให ้บริการเดินรถ ดังนัน
้ ความผันผวนในราคาน้ามันเชือ
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ตอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกเป็ นหลัก โดยมีสภาวะการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศและปั จจัยทางเศรษฐกิจ รวมไป
้ เพลิง
ถึงเหตุการณ์สาคัญต่างๆ ทัว่ โลกอาจจะเป็ นปั จจัยรองในการเปลีย
่ นแปลงของราคาน้ามันเชือ
้ น้ ามันกับผู ้จาหน่ายน้ ามันล่วงหน ้า เพือ
่ งทีอ
บริษัท ฯ ไม่มก
ี ารทาสัญ ญาซือ
่ บริหารความเสีย
่ าจเกิดขึน
้ จากการผันผวนของ
ราคาน้ ามันดีเซล ทาให ้บริษัทฯ ต ้องนาปั จจัยด ้านต ้นทุนน้ ามันมาพิจารณาในการกาหนดค่าบริการให ้แก่ลก
ู ค ้า ซึง่ บริษัทฯ มีรูปแบบ
การกาหนดอัตราค่าบริการเดินรถ 2 ประเภท ได ้แก่
1.
การกาหนดค่าบริการแบบคงที่ : กาหนดค่าบริการตามระยะทางทีผ
่ น
ั แปรตามอัตราค่าน้ามันชดเชย ซึง่ อัตราค่าน้ามันชดเชย
จะคานวณจากปริมาณน้ามันทีใ่ ช ้ในแต่ละเส ้นทางและส่วนต่างของราคาน้ามันเฉลีย
่ และราคาน้ามันทีร่ ะบุไว ้ตามสัญญา
2.
การกาหนดค่าบริการแบบผันแปรตามราคาน้ามันและระยะทางทีใ่ ช ้บริการ : กาหนดค่าบริการขัน
้ ตา่ ทีเ่ รียกเก็บต่อเดือนโดย
บวกค่าบริการเพิม
่ เติมตามระยะทางและราคาน้ามันทีเ่ กิดขึน
้
บริษั ท ฯ ตระหนั ก ถึง ความส าคัญ ของการบริห ารต ้นทุนน้ ามัน จึง ได ้ใช ้กลยุท ธ์ก ารกระจายความเสี่ย งดัง กล่าว โดยแบ่ง
สัดส่วนสัญญาให ้บริการทีก
่ าหนดอัตราค่าบริการแบบคงทีแ
่ ละสัญญาให ้บริการทีเ่ ปลีย
่ นแปลงตามราคาน้ ามันทีร่ ้อยละ 54.29 และ
่ งทีอ
ร ้อยละ 45.71 ของจานวนสัญ ญาทัง้ หมด ซึง่ ลัก ษณะสัญ ญาทีแ
่ ตกต่างดังกล่าว สามารถช่วยลดผลกระทบจากความเสีย
่ าจ
เกิดขึน
้ จากความผันผวนของราคาน้ ามั นดีเซลได ้ระดับหนึ่ง ประกอบกับสัญ ญาของลูกค ้าทีก
่ าหนดอัตราค่าบริก ารแบบคงที่ ระบุ
เงือ
่ นไขให ้บริษัทฯ สามารถเจรจากับลูกค ้าได ้หากราคาน้ ามันมีการเปลีย
่ นแปลง รวมถึงการกาหนดค่าบริการเฉพาะค่ารถและค่านัก
ขับแบบคงทีต
่ ่อเดือน ซึง่ ถือเป็ นการสร ้างรายรับทีแ
่ น่นอน และยัง เป็ นการช่วยให ้บริษั ท ฯ สามารถรัก ษาอัตรากาไรให ้อยู่ในระดับ
ใกล ้เคียงต่อเนือ
่ ง
้ เพลิง โดยนาระบบสารสนเทศเข ้ามาใช ้เก็บข ้อมูลของรถ
บริษัทฯ เน ้นความสาคัญในการบริหารและควบคุมต ้นทุนน้ ามันเชือ
้ เพลิงในรถแต่ละคันให ้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน
แต่ละคันเพือ
่ ใช ้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงการใช ้น้ ามันเชือ
้ ทัง้ นี้ ระบบสารสนเทศ
้ เพลิงของรถโดยสารและข ้อมูลการเดินรถใน
ดังกล่าวช่วยให ้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบข ้อมูลต่างๆ ได ้ อาทิ ปริมาณการใช ้น้ามันเชือ
แต่ละวัน ซึง่ ฝ่ ายบริหารสามารถนาข ้อมูลดังกล่าวมาวางแผนและปรับปรุงรูปแบบการให ้บริการให ้มีการใช ้น้ ามันอย่างมีประสิทธิภาพ
้ นา
และเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการอบรมพฤติกรรมการขับขีท
่ ถ
ี่ ก
ู ต ้องแก่นักขับจากบริษัทฯ ผลิตรถยนต์โดยสารชัน
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้ เพลิงและการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวคาดว่าจะลดต ้นทุนน้ ามันเชือ
้ เพลิงลงได ้ร ้อยละ 5 ถึงร ้อยละ
ทัง้ นี้ การบริหารต ้นทุนน้ ามันเชือ
10 โดยประมาณ
่ งจากการขาดแคลนน ักข ับ
ความเสีย
นักขับเป็ นหัวใจสาคัญของบริษัทฯ ในการขับเคลือ
่ นบริษัทฯ ให ้ก ้าวไปข ้างหน ้า ดังนัน
้ บริษัทฯ จึงกาหนดค่าตอบแทนและ
สวัส ดิก ารต่างๆ ที่เหมาะสมเพีย งพอเนื่อ งจากการพัฒ นานั ก ขับ ให ้ผ่า นมาตรฐานการขับ ที่ป ลอดภั ย และมีค วามช านาญในการ
ปฏิบัตงิ านทีต
่ ้องใช ้ระยะเวลานาน ทัง้ ยัง มีกฎข ้อบังคับด ้านร่างกายและความพร ้อมในการปฏิบัตงิ านทีร่ ัดกุมเป็ นเหตุให ้อัตราการ
หมุนเวียนบุคลากรด ้านนักขับอยูใ่ นระดับทีส
่ งู ซึง่ บริษัทฯ มีการเพิม
่ และทดแทนจานวนนักขับอยูเ่ สมอเพือ
่ รองรับการเติบโตของธุรกิจ
ให ้บริการเดินรถโดยสารไม่ประจาทาง หากบริษัทฯ ขาดแคลนนักขับทีด
่ แ
ี ละมีคณ
ุ ภาพหรือภาวะขาดแคลนนักขับไม่เพียงพอกับการ
ให ้บริการอาจสร ้างผลกระทบต่อความสามารถในการสร ้างรายได ้ของกิจการ
บริษั ทฯ ให ้ความส าคัญ กับการรัก ษานั ก ขับที่มค
ี ุณ ภาพและปริม าณนั ก ขับให ้เพีย งพอต่อ การให ้บริก าร โดยการก าหนด
ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับการทางานของนักขับเพือ
่ เป็ นการประกันรายได ้ต่อเดือนทีไ่ ด ้รับและให ้สวัสดิการต่างๆ ทีเ่ หมาะสมเสมือน
พนักงานบริษัททั่วไป อีกทัง้ การสร ้างแรงจูงใจในการปฎิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดเป็ นรางวัลแก่นักขับทีม
่ ค
ี วาม
ประพฤติทด
ี่ ี อาทิ การเข ้างานตรงเวลา และการรับ ส่ง ในจุด รับ -ส่ง พนั ก งานตามก าหนดในเวลานั ดหมายตามมาตรฐานขับขี่เชิง
ป้ องกันอย่างปลอดภัย มาตรฐานการใช ้ความเร็ว และการตรวจสุขภาพผ่านหลักเกณฑ์ทบ
ี่ ริษัทฯ กาหนด อาทิ การปลอดแอลกอฮอล์
และสารเสพติด เป็ นต ้น นอกจากนีใ้ นกรณีทเี่ กิดความไม่เพียงพอของนักขับ บริษัทฯ ก็จะมีการจัดหาพนักงานในหลายช่องทาง อาทิ
ลงเว็บไซด์หางาน การติดประกาศรับสมัคร การชักชวนจากพนักงานสูเ่ พือ
่ นและญาติพน
ี่ ้อง เมือ
่ ได ้เข ้าเป็ นพนักงานของบริษัทฯ แล ้ว
ก็ต ้องปฏิบัตต
ิ ามคุณสมบัตข
ิ องทางบริษัทฯ จากนัน
้ นักขับจะเข ้าสูร่ ะบบการฝึ กอบรมของบริษัทฯ เพือ
่ พัฒนาทักษะและผลักดันนัก
ขับในส่วนนีใ้ ห ้มีคณ
ุ ภาพในการปฏิบต
ั งิ าน
นอกจากนี้ บริษั ท ฯ ยังส ารองนั ก ขับจากพนั ก งานฝ่ ายปฏิบัต ิ กรณีท ี่เกิดภาวะการขาดแคลนนั กขับฉุ ก เฉิน โดยพนั กงาน
ดัง กล่า วจะต ้องมีใ บอนุ ญ าตในการขับขี่ร ถโดยสารไม่ประจ าทางและได ้รับการอบรมเช่นเดีย วกับ นั ก ขับ ทุก ประการ แต่จากการ
่ งดังกล่าว
ดาเนินงานที่ผ่านมา บริษั ทฯ ยัง ไม่เคยประสบปั ญ หาขาดแคลนนั ก ขับ จึง มั่นใจได ้ว่าจะได ้รับผลกระทบจากความเสีย
ค่อนข ้างน ้อย
่ งจากการแข่งข ันในธุรกิจ
ความเสีย
่ รุ กิจน ้อย (Low entry barrier) เนื่องจากธุรกิจ
ธุรกิจให ้บริการเดินรถโดยสารแบบไม่ประจาทางนัน
้ มีข ้อจากัดในการเข ้าสูธ
ไม่ต ้องมีการขอสัมปทานจากทางภาครัฐ อีกทัง้ หากมีจานวนเงินทีเ่ พียงพอก็สามารถเข ้ามาเป็ นผู ้ประกอบการได ้ โดยส่วนใหญ่เป็ น
การแข่งขันด ้านราคาบริการ (Price Compitition)
ั เจนในด ้านคุณภาพทัง้ การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์
บริษัทฯ สามารถสร ้างจุดแข็งและความแตกต่างทีช
่ ด
ในการจัดทาสถิตแ
ิ ละข ้อมูลต่างๆ เช่น ข ้อมูลการเดินรถ เพือ
่ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการให ้ดียงิ่ ขึน
้ ทัง้ นี้ บริษัทฯ ยังมีการ
จัดอบรมนักขับเพือ
่ พัฒนาคุณภาพการขับขี่ ทาให ้บริษัทฯ สามารถดึงดูดกลุม
่ ลูกค ้าทีค
่ านึงถึงปั จจัยด ้านคุณภาพและความปลอดภัย
่ วามเชือ
่ มัน
ของบุคลากร ซึง่ นาไปสูค
่ ในการให ้บริการ (Brand Loyalty) และเกิดการโฆษณาแบบปากต่อปาก (Word of mouth)
่ งดังกล่าว เพือ
่ งทีอ
อย่างไรก็ด ี บริษั ท ฯ ได ้ตระหนั ก ถึงความเสีย
่ เป็ นการลดความเสีย
่ าจเกิดขึน
้ จากการแข่งขันทางธุรกิจ
่ งโดยใช ้นโยบายการเพิม
บริษัท ฯ จึงได ้กาหนดแผนป้ องกันความเสีย
่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทีส
่ งู ขึน
้ อาทิ การให ้บริการรถ
โดยสารทีห
่ ลากหลาย (Product Variety) รูปแบบการให ้บริก ารทีเ่ หมาะสมกับงบประมาณและความต ้องการของลูก ค ้า (Product
Design) และการให ้คาปรึกษาต ้นทุนค่าใช ้จ่ายของลูกค ้าด ้วยประมาณการค่าใช ้จ่ายต่อหัวทีเ่ หมาะสม (Optimising Cost per man)
เพือ
่ ให ้ลูก ค ้าสามารถใช ้บริก ารด ้วยต ้นทุนทีส
่ มเหตุส มผลโดยคงไว ้ซึง่ คุณภาพด ้านความปลอดภั ย ความสะดวกสบายและความ
่ ถือ ซึง่ เป็ นการป้ องกันความเสีย
่ งจากการแข่งขันของคูแ
น่าเชือ
่ ข่งอย่างมีประสิทธิภาพ
่ งจากการพึง่ พิงผูจ
ความเสีย
้ าหน่ายยานพาหนะรายใหญ่นอ
้ ยราย
้ สั่งจ ้างเพือ
้ ยานพาหนะ การว่าจ ้างรถโดยสารร่วมบริการ ค่า
บริษัทฯ มีรายการสัง่ ซือ
่ การดาเนินธุรกิจส่วนใหญ่จากการสัง่ ซือ
้ เพลิง และค่ากรมธรรม์รถยนต์ ซึง่ บริษัทฯ จะสั่งซือ
้ สั่งจ ้างจากผู ้จาหน่าย และ/หรือผู ้รับจ ้างทีม
ื่ อยู่ในทะเบียน Vendor
น้ามันเชือ
่ ช
ี อ
List ของบริษัทฯ เท่านัน
้
้ จากผู ้จาหน่ายไม่กรี่ าย
การให ้บริการของบริษั ทฯ ส่วนใหญ่เป็ นยานพาหนะรถบัสโดยสาร ทีผ
่ า่ นมาบริษัทฯ จะมีการสั่งซือ
ทุกปี หากผู ้จาหน่ายงดจาหน่ายหรืองดให ้บริการกับบริษัทฯ ทัง้ นี้บริษัทฯ อาจได ้รับผลกระทบโดยตรงจากการจัดการรถโดยสารมา
่ งประเด็นนีล
วิง่ ไม่ทน
ั ตามสัญญา ซึง่ ปั จจุบน
ั บริษัทฯ มีการหาผู ้จาหน่ายรายอืน
่ เพิม
่ ขึน
้ แล ้ว เพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่าจะได ้รับความเสีย
้ ดลง
่ งด้านการบริหารการจ ัดการ
ความเสีย
่ งด้านการบริการการจ ัดการโดยการพึง่ พิงผูบ
ความเสีย
้ ริหารหล ัก
่ เสีย งในวงการธุร กิจ การ
บริษั ทฯ มีก ารก่อ ตัง้ ในปี 2548 ผู ้บริห ารหลัก คือ นายปิ ยะ เตชากูล ซึง่ มีป ระสบการณ์ แ ละชือ
่ ถือ ความเชือ
่ มัน
ให ้บริการขนส่งมานาน จนได ้สร ้างความน่าเชือ
่ และความสัมพันธ์อน
ั ดีกบ
ั ทางลูกค ้าของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนือ
่ ง ซึง่
่ งในการดาเนินธุรกิจได ้
การเปลีย
่ นแปลงผู ้บริหารหลักจึงอาจส่งผลกระทบกับความเสีย
่ งทีอ
่ งด ้วยการระบุขอบเขตอานาจหน ้าที่
บริษัท ฯ ตระหนักถึงความเสีย
่ าจจะเกิดขึน
้ จึงกาหนดแนวทางในการลดความเสีย
ความรับผิดชอบและอานาจอนุมัตใิ นแต่ละตาแหน่งและส่วนงานอย่างชัดเจน โดยมีการกระจายอานาจในการบริหารและการจัดการ
อย่างเป็ นระบบผ่านผังอานาจอนุมัตท
ิ ไี่ ด ้กาหนดไว ้ สร ้างกรอบแนวทางในการสร ้างบุคลากรของบริษัทฯ ขึน
้ มาทดแทนด ้วยการส่ง
อบรมในหลักสูตรต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอก เพือ
่ เพิม
่ ความรู ้ ความสามารถ รวมไปถึงมอบหมายหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบต่างๆ
ให ้ผู ้มีความรู ้และความสามารถและพิจารณาผลตอบแทนอย่างเหมาะสม เพือ
่ เพิม
่ แรงจูงใจในการปฏิบัตห
ิ น ้าทีแ
่ ละลดการพึง่ พิง
พนั กงานรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ทัง้ นี้ บริษั ทฯ มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่ มค
ี วามรู ้ความสามารถเข ้ามาร่วมงานกับบริษั ทฯ ให ้
่ งจากการพึง่ พิงผู ้บริหารหลักและสร ้างบริษัทฯ อย่าง
สอดคล ้องกับแผนธุรกิจอีกด ้วย ดังนัน
้ บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสีย
ยั่งยืนโดยลดการพึง่ พิงกรรมการและผู ้บริหารหลักได ้

ทัง้ นี้ สามารถดูเพิม
่ เติมทีแ
่ บบแสดงรายงานประจาปี 2561 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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การจ ัดการ และการกาก ับดูแลกิจการ
การกาก ับดูแลการปฏิบ ัติตามหล ักการดูแลกิจการทีด
่ ี
การกากับดูแลการปฎิบต
ั ต
ิ ามหลักการดูแลกิจการทีด
่ ี ซึง่ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู ้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด
่ ี
ภายใต ้หลักเกณฑ์ของบริษัทมหาชนตามระเบียบปฎิบัตข
ิ องสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทัพย์ (กลต.)
และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน อีก ทั ง้ ผู ้บริห ารและพนั ก งานทุก คนถือ เป็ นแนวทางปฎิบัต อ
ิ ย่างต่อ เนื่อ ง ส่ง ผลให ้บริษั ทฯ มี
พัฒนาการทีด
่ ต
ี ามผลประเมินด ้านการรายงานบรรษั ทภิบาทอย่างต่อเนือ
่ ง สาหรับปี 2561 บริษัทฯ อยูใ่ นระดับ “ดี” โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
สาหร ับปี
ร้อยละ
2559
66
2560
75
2561
82
่ มั่นว่าการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมและคุณธรรมในการ
จากผลการประเมิน CGR ทาให ้คณะกรรมการบริษัทเชือ
ดาเนินธุรกิจสามารถเสริมสร ้างมูลค่าเพิม
่ ให ้กับกิจการแบบยั่งยืนและสามารถนามาปรับปรุงและพัฒ นาการก ากับดูแ ลกิจการให ้มี
ประสิทธิภาพเพิม
่ ขึน
้ โดยบริษัทฯ ได ้ดาเนินการกากับดูแลกิจการทีด
่ ี ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ
้ อ
ื หุน
้ (Right Of Shareholder)
บริษัทฯ ให ้ความสาคัญกับสิทธิของผู ้ถือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึง่ สิทธิของผู ้ถือหุ ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิพน
ื้ ฐาน
้ ขายหลักทรัพย์ทถ
ต่างๆ อาทิ การซือ
ี่ อ
ื อยู่ การมีสว่ นแบ่งในกาไรของกิจการ การได ้รับข่าวสารข ้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การ
เข ้าร่วมการประชุมเพือ
่ ออกเสียงในการประชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชี และเรือ
่ งทีม
่ ผ
ี ลกระทบ
ต่อ บริษั ทฯ อาทิ การจัดสรรเงินปั นผล การก าหนดหรือ แก ไ้ ขบัง คับ หนั ง สือบริคณห์ส นธิ และการลดทุนหรือ เพิม
่ ทุน เป็ นต ้น ซึง่
นอกเหนือ จากสิท ธิพ ื้นฐานดัง กล่าวแล ้ว บริษั ทฯ ก าหนดให ้มีก ารดาเนินการในเรื่อ งต่างๆ เพือ
่ เป็ นการส่ง เสริมและอ านวยความ
สะดวกในการใช ้สิทธิของผู ้ถือหุ ้นดังนี้
1.1
บริษัทฯ จะเผยแพร่ข ้อมูลประกอบวาระการประชุม ผู ้ถือหุ ้นล่วงหน ้าในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ก่อนจั ดส่งเอกสาร โดยบริษัทฯ
จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นและเอกสารประกอบล่วงหน ้าก่อนวันประชุมไม่น ้อยกว่า 7 วัน ซึง่ ระบุวน
ั เวลา สถานที่
วาระการประชุมตลอดจนเอกสารข ้อมูลประกอบการประชุมอย่างครบถ ้วน รวมถึงแจ ้งกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีใ่ ช ้ในการประชุมและ
สิทธิของผู ้ถือหุ ้นในการเข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ
1.2
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือ หุ ้นไม่ส ามารถเข ้าร่วมประชุมด ้วยตนเอง บริษั ทฯ จะเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถมอบฉั นทะให ้กรรมการ
อิส ระหรือ บุคคลใดๆ เข ้าร่วมประชุมแทนได ้ โดยใช ้หนั ง สือ มอบฉั นทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษั ท ฯ ได ้จัด ส่งไปพร ้อมกับ
หนังสือนัดประชุม
1.3
เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ข ้อเสนอแนะ ข ้อซักถามได ้ล่วงหน ้าก่อนหน ้าวันประชุมผู ้ถือหุ ้น รวมถึงใน
การประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให ้เหมาะสมเพือ
่ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถามแสดงความคิดเห็นและข ้อเสนอแนะต่างๆ
ได ้อย่างเต็มทีแ
่ ละเป็ นอิสระ โดยบริษัทฯ จะให ้ข ้อมูลรายละเอียดในเรือ
่ งดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู ้ถือหุ ้น
1.4
กรรมการทุกคนจะเข ้าร่วมประชุมเว ้นแต่กรณีทม
ี่ เี หตุจาเป็ น เพือ
่ ให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถซักถามในเรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วข ้องได ้
้ บริษัทฯ จะจัดทารายงานการประชุมเพือ
1.5
เมือ
่ การประชุมเสร็จสิน
่ แสดงข ้อมูลอย่างถูกต ้อง ครบถ ้วน เพือ
่ ให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถ
ตรวจสอบได ้
หมวดที่ 2 การปฏิบ ัติตอ
่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ อย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholder)
บริษัทฯ มีแนวทางการปฎิบต
ั ต
ิ อ
่ ผู ้ถือหุ ้นทุกรายการ ทัง้ ผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ป็ นผู ้บริหารและผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ม่เป็ นผู ้บริหารของบริษัท ผู ้ถือ
หุ ้นรายใหญ่หรือผู ้ถือหุ ้นรายย่อยอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เพือ
่ เป็ นการสร ้างความมัน
่ ใจให ้กับผู ้ถือหุ ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ าย
จัดการของบริษัทจะดูแลและใช ้เงินของผู ้ถือหุ ้นเป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยได ้กาหนดแนวทางปฎิบต
ั ใิ ห ้ผู ้ถือหุ ้นได ้รับการปฎิบัตแ
ิ ละ
่ บุคคล
ปกป้ องสิทธิขน
ั ้ พืน
้ ฐานอย่างเท่าเทียมกันซึง่ ในการจัดการประชุมผู ้ถือหุ ้น บริษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถเสนอชือ
เพือ
่ เข ้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน ้าในวันและเวลาอันควร รวมถึงเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ม่สามารถเข ้าร่วมประชุมด ้วยตนเอง
สามารถใช ้สิทธิออกเสีย งโดยการมอบฉั นทะให ้กรรมการอิสระหรือ ผู ้อืน
่ มาประชุมและออกเสียงลงมติแ ทนได ้ ทัง้ นี้ก ารดาเนินการ
ประชุมจะเป็ นไปตามข ้อบังคับของบริษัทและตามลาดับวาระการประชุมทีม
่ ี ซึง่ บริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารประกอบพิจารณาในแต่ละ
วาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทัง้ จะไม่เพิม
่ วาระการประชุมหากไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญ
ทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นต ้องใช ้เวลาในการศึกษาข ้อมูลก่อน
บริษั ท ฯ ได ้กาหนดมาตรการป้ องกันกรณี ท ก
ี่ รรมการ ผู ้บริหาร พนัก งาน และลูก จ ้างใช ้ข ้อมูลภายในเพือ
่ หาประโยชน์แ ก่
ตนเองหรือผู ้อืน
่ ในทางมิชอบ โดยกาหนดแนวทางเป็ นลายลักษณ์อักษร และได ้แจ ้งแนวทางดังกล่าวให ้ทุกคนในองค์กรถือปฎิบัต ิ
ซึง่ มีนโยบายและวิธก
ี ารติดตามดูแลในการนาข ้อมูลภายในไปใช ้เพือ
่ ประโยชน์สว่ นตนนัน
้ บริษัทฯ มอบหมายให ้คณะกรรมการบริษัท
เป็ นผู ้ดูแ ลและพิจารณาตัด สิน ความผิด ในกรณี ท ี่มก
ี รรมการ และ/หรือ ผู ้บริห ารมีก ารใช ้ข ้อมูล ภายในเพื่อ ประโยชน์ส ่วนตัวและ
มอบหมายให ้ผู ้บริหารสูงสุดเป็ นผู ้พิจารณาความผิดตามมาตรการลงโทษทีก
่ าหนดไว ้ นอกจากนีบ
้ ริษัทฯ ยังได ้แจ ้งให ้กรรมการและ
ผู ้บริห ารทราบถึงหน า้ ที่ใ นการรายงานการถือ ครองหลัก ทรัพ ย์ของบริ ษั ทส าหรับตนเอง คู่ส มรส และบุต รที่ยั ง ไม่บรรลุนิต ภ
ิ าวะ
ตลอดจนการรายงานการเปลีย
่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ
่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม
กฎหมาย มาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกาหนดให ้กรรมการและผู ้บริหารพึงระวังการดาเนินการทีม
่ ล
ี ักษณะรายการระหว่างกันของบริษัทและ
บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องกับบุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ ด ้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ มีราคาสมเหตุสมผลและ
เป็ นไปตามปกติของธุรกิจ (Fair and arms’ length) อีกทัง้ มีการกาหนดมาตราการในการเข ้าทารายการระหว่างกันของบริษัทกับ
บุคคลทีอ
่ าจมีความขัด แย ้งโดยให ้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้ให ้ความเห็นเกี่ย วกับความจาเป็ นของการเข ้าท ารายการ ความ
สมเหตุสมผล และความเหมาะสมด ้านราคาของรายการนัน
้ โดยพิจารณาจากเงือ
่ นไขต่างๆ ให ้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค ้า
ปกติในราคาตลาด ในกรณีทค
ี่ ณะกรรมการการตรวจสอบไม่มค
ี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ
่ าจเกิดขึน
้ บริษัทฯ
ิ สานั กกฎหมายทีเ่ ป็ นอิสระจากบริษั ท ฯ และ
จะให ้บุคคลทีม
่ ค
ี วามรู ้ ความชานาญพิเศษ เช่น ผู ้สอบบัญ ชี ผู ้ประเมินราคาทรัพย์ส น
บุคคลทีม
่ ค
ี วามขัดแย ้งเป็ นผู ้ให ้ความเห็นเกีย
่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ
่ นาไปใช ้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอต่อทีป
่ ระชุมคณะกรรมการหรือผู ้ถือหุ ้นแล ้วแต่กรณี ในกรณีมก
ี ารทารายการระหว่าง
กันที่เข ้าข่ายจะต ้องเปิ ดเผยข ้อมูลหรือ ขออนุมัต จ
ิ ากผู ้ถือ หุ ้นตามข ้อก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย บริษั ท ฯ จะ
เปิ ดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทารายการให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบล่วงหน ้าก่อนทีจ
่ ะเข ้าทารายการ
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้ ขายหล ักทร ัพย์ของกรรมการและผูบ
การซือ
้ ริหาร
บริษั ทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัตต
ิ ่อ ผู ้ถือ หุ ้นทุก รายอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรมตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิจการที่ด ี เพือ
่ ให ้บรรลุ
้ ขายหลัก ทรัพย์ของกรรมการ ผู ้บริห าร และพนั กงานเพือ
เจตนารมณ์ คณะกรรมการบริษั ท จึงได ้จัดท าและนานโยบายการซือ
่ เป็ น
แนวทางในการปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ไป
้ ขายหล ักทร ัพย์โดยใช้ขอ
1.
ข้อห้ามในการซือ
้ มูลภายใน
้ ขายหลักทรัพย์โดยการใช ้ข ้อมูลภายใน
กรรมการ ผู ้บริหาร ผู ้สอบบัญชี และพนักงานทุกคนต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อห ้ามในการซือ
้ หรือ ขายซึง่ หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง
ซึง่ ก าหนดไว ้ในพระราชบัญ ญั ต ห
ิ ลัก ทรัพ ย์ มาตรา 241 “ในการซือ
ื้ ขายในศูนย์ซอ
ื้ ขายหลักทรัพย์ ห ้ามมิให ้บุคคลใดทาการซือ
้ หรือขายหรือเสนอซือ
้ หรือเสนอขายหรือ
ประเทศไทยหรือหลักทรัพย์ทซ
ี่ อ
้ หรือขายหรือเสนอซือ
้ หรือเสนอขาย ซึง่ หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ทซ
ื้ ขายใน
ชักชวนให ้บุคคลอืน
่ ซือ
ี่ อ
ื้ ขายหลักทรัพย์ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ ้อมในประการทีน
ศูนย์ซอ
่ ่าจะเป็ นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข ้อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสาคัญ ต่อการเปลีย
่ นแปลงราคาของหลัก ทรัพย์ท ย
ี่ ังมิได ้เปิ ดเผยต่อประชาชนและตนได ้ล่วงรู ้มาในตาแหน่งหรือฐานะ
เช่นนัน
้ และไม่วา่ การกระทาดังกล่าวจะกระท าเพือ
่ ประโยชน์ตอ
่ ตนเองหรือ ผู ้อืน
่ หรือนาข ้อเท็จจริงเช่นนัน
้ ออกเปิ ดเผยเพือ
่ ให ้ผู ้อืน
่
กระทาดังกล่าว โดยตนได ้รับประโยชน์ตอบแทน”
้ ขายหล ักทร ัพย์ (Blackout Period)
2.
ช่วงเวลาห้ามซือ
้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิ ดเผย “งบการเงินประจารายไตร
2.1
ห ้ามบุคคลทีบ
่ ริษัทฯ กาหนดซือ
มาสและประจาปี ” และช่วงเวลาอืน
่ ทีบ
่ ริษัทจะกาหนดเป็ นครัง้ คราว
2.2
ในสถานการณ์ พ ิเศษ บุค คลที่บ ริษั ทฯ ก าหนดอาจขายหลัก ทรัพ ย์ข องกลุ่ม บริษั ทฯ ในระหว่างช่ว งเวลาห ้ามซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ได ้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลาบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือ ต ้องปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนด
ต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยูภ
่ ายใต ้คาสัง่ ศาล โดยต ้องจัดทาบันทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมต
ั ต
ิ อ
่
1.
ประธานกรรมการ (กรณีผู ้ขายเป็ นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)
2.
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู ้ขายเป็ นประธานกรรมการ)
3.
ผู ้บริห ารสูงสุด (กรณี ผู ้ขายเป็ นบุคคลทีบ
่ ริษั ทฯ กาหนดซึง่ ไม่ใช่กรรมการและเลขานุก ารบริษั ท ) ทัง้ นี้ ให ้จัดส่ง
สาเนาบันทึกดังกล่าวให ้แก่เลขานุการบริษัทด ้วย
้ ขายหลักทรัพย์ให ้บุคคลทีบ
4.
เลขานุการบริษัท จะประกาศช่วงเวลาห ้ามซือ
่ ริษัทกาหนดทราบเป็ นการล่วงหน ้า
3.
การรายงานการถือหล ักทร ัพย์
3.1
การรายงานครัง้ แรก : กรรมการ ผู ้บริห าร และผู ้สอบบัญ ชีของบริษั ท มีห น ้าที่ต ้องจัดท ารายงานการถือ หลัก ทรัพย์ของ
ตนเอง คู่ส มรส และบุต รที่ยั งไม่บ รรลุนิต ภ
ิ าวะ ตามแบบ 59 -1 (เอกสารแนบ 1) ของส านั ก งาน ก.ล.ต. และน าส่ง ให ้
สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วันทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ ผู ้บริหาร หรือผู ้สอบบัญชีของบริษัทหรือวันปิ ด
การเสนอขายหลักทรัพย์ตอ
่ ประชาชน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ มาตรา 59
3.2
การรายงานเมือ
่ มีการเปลีย
่ นแปลง : กรรมการ ผู ้บริหารสีร่ ายแรก และผู ้สอบบัญชีของบริษัท มีหน ้าทีต
่ ้องจัดทาแบบรายงาน
การเปลีย
่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2 ของสานักงาน ก.ล.ต. และนาส่งให ้สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท า
้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์มาตรา 59
การ นับแต่วน
ั ทีม
่ ก
ี ารซือ
ข ้อยกเว ้น : การเปลี่ย นแปลงการถือ หลัก ทรัพ ย์ใ นกรณี ดังต่อ ไปนี้ ไม่ต ้องจัด ท าแบบรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถือ
หลักทรัพย์ตามแบบ 59-2
การเสนอขายหุ ้นให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ ้น (Rights Offering)
การใช ้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
้ หุ ้นหรือหุ ้นกู ้แปลงสภาพ (Warrants) ทีอ
การเสนอขายหุ ้นหรือการใช ้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
่ อกใหม่
ให ้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรือได ้รับหลักทรัพย์จาก
โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ ้างและลูกจ ้าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”)
การรับหลักทรัพย์โดยทางมรดก
้ ขายสัญญาซือ
้ ขายล่วงหน ้า
การโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์จากการวางเป็ นประกันการซือ
้ ขายหล ักทร ัพย์ทไี่ ม่เข้าข่ายการซือ
้ ขายหล ักทร ัพย์ตามนโยบายฉบ ับนี้
4.
การซือ
้ หลักทรัพย์เพือ
นโยบายฉบับนีไ้ ม่บงั คับใช ้ในกรณีการเข ้าถือหลักทรัพย์หรือรับคาเสนอซือ
่ ครอบงากิจการ (Tender Offer)
่ นได้เสีย (Roles of Stakeholdes)
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม
้ ส
ี ว
บริษัท ฯ เคารพสิทธิของผู ้มีสว่ นได ้เสีย และกาหนดเป็ นแนวปฏิบัตไิ ว ้ในจรรยาบรรณของบริษัท เพือ
่ ให ้เกิดความมั่นใจว่า
สิทธิตามกฎหมายใดๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผู ้มีส ่วนได ้เสีย ไม่วา่ จะเป็ นผู ้ถือหุ ้น ลูกค ้า พนักงาน ผู ้บริหาร คูค
่ ้า คู่แข่งทางการค ้า เจ ้าหนี้
รวมถึงชุมชนและสิง่ แวดล ้อม ตลอดจนสังคมจะได ้รับการดูแล นอกจากนีบ
้ ริษัทยังได ้เสริมสร ้างความร่วมมือกับผู ้มีสว่ นได ้เสียในกลุม
่
ต่างๆ เพือ
่ ให ้สามารถดาเนินกิจการต่อไป มีความมัน
่ คงและตอบแทนผลประโยชน์ทเี่ ป็ นธรรมแก่ทก
ุ ฝ่ าย เพือ
่ สร ้างความสาเร็จในระยะ
ยาว โดยบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบต
ั ใิ นเรือ
่ งดังกล่าว ดังนี้
1.
แนวทางการปฏิบ ัติตอ
่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้
่ ถือได ้ สร ้าง
บริษัท ฯ มุง่ มั่นเป็ นตัวแทนของผู ้ถือหุ ้นในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินทีม
่ ค
ี วามเชือ
ความพึงพอใจสูงสุดให ้กับผู ้ถือหุ ้นโดยคานึงถึงการเจริญ เติบโตของบริษั ทในระยะยาวและผลตอบแทนในระดับทีเ่ หมาะสมอย่าง
่ สัตย์สจ
ต่อเนือ
่ ง โดยคณะกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีด
่ ้วยความซือ
ุ ริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด ้วย
ความบริส ุ ท ธิ์ใ จและเป็ นธรรมต่อ ผู ้ถือ หุ น
้ รายใหญ่ ผู ถ้ ือ หุ น
้ รายย่ อ ย และเพื่ อ ผลประโยชน์ ข องกลุ่ม ผู ้ที่ เกี่ย วข อ
้ งอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ
่ าจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ตอ
่ บริษัทไม่แสวงหาประโยชน์ให ้ตนเอง
และไม่เปิ ดเผยข ้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก
2.
แนวทางการปฏิบ ัติตอ
่ ลูกค้า
สร ้างความพึงพอใจแก่ลูกค ้าโดยการส่งมอบบริก ารทีม
่ ค
ี ุณภาพตามความต ้องการของลูกค ้า มีการเปิ ดเผยข ้อมูลข่าวสาร
่ งทางการสือ
่ สารเพื่อให ้ลูก ค ้า
เกีย
่ วกับการบริก ารอย่างครบถ ้วนถูก ต ้อง ทันต่อ เหตุการณ์ และไม่บด
ิ เบือ นข ้อเท็จจริง , จัดให ้มีชอ
ร ้องเรียนเกีย
่ วกับคุณภาพการบริการ, ไม่กาหนดเงือ
่ นไขการค ้าทีไ่ ม่เป็ นธรรมต่อลูกค ้า, การปฏิบต
ั ต
ิ ามสัญญา ข ้อตกลง หรือเงือ
่ นไข
ต่างๆ ทีม
่ ต
ี อ
่ ลูกค ้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน และให ้ความสาคัญในการรักษาข ้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของลูกค ้าอย่างสมา่ เสมอ และ
ไม่นาข ้อมูลดังกล่าวมาใช ้เพือ
่ ผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องอืน
่ ๆ
3.
แนวทางการปฏิบ ัติตอ
่ พน ักงาน
พัฒนาเสริมสร ้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานทีด
่ ี รวมทัง้ การส่งเสริมการทางานเป็ นทีม เพือ
่ สร ้างความมัน
่ ใจและ
เป็ นขวัญกาลังใจให ้แก่พนักงานในการปฏิบต
ั งิ านกับบริษัทฯ ด ้วยความมัน
่ คงในอาชีพโดยมีแนวปฏิบต
ั ิ คือ

ให ้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและเหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบต
ั งิ านของพนักงาน
ิ ของพนักงาน

ดูแลรักษาสภาพแวดล ้อมการทางาน ให ้มีความปลอดภัยต่อชีวต
ิ และทรัพย์สน

การแต่งตัง้ การโยกย ้าย รวมทัง้ การให ้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต ้องกระทาด ้วยความเสมอภาคบริสท
ุ ธิใ์ จ และตัง้ อยู่
บนพืน
้ ฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้ การกระทาหรือการปฏิบต
ั ข
ิ องพนักงานนัน
้ ๆ

ปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ พนักงานบนพืน
้ ฐานแห่งความยุตธิ รรม และให ้ความสาคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู ้และความสามารถของ
พนักงาน โดยให ้โอกาสกับพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสมา่ เสมอ
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รับฟั งข ้อคิดเห็นและข ้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและข ้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
บริหารงานโดยหลีกเลีย
่ งการกระทาใดๆ ทีไ่ ม่เป็ นธรรมซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมัน
่ คงในหน ้าทีก
่ ารงานของพนักงาน
ปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ พนักงานด ้วยความสุภาพและให ้ความเคารพต่อความเป็ นปั ญญาชนและศักดิศ
์ รีของความเป็ นมนุษย์
่ งทางให ้พนักงานเข ้าแจ ้งเรือ
่ ไปในทางผิดระเบียบ วินัย และกฎหมายได ้
มีชอ
่ งทีส
่ อ
ส่ง เสริม ให พ
้ นั ก งานเข ้าใจในเรื่อ งจรรยาบรรณและบทบาท หน า้ ที่เ พื่อ ส่ง เสริม ให เ้ กิด พฤติก รรมที่อ ยู่ ใ นกรอบของ
จรรยาบรรณอย่างทัว่ ถึง

ส่ง เสริม ให ้พนั ก งานมีส ่วนร่วมในการก าหนดทิศ ทางในการท างาน รวมถึง การแก ้ไขปั ญ หาของหน่ วยงานและบริษั ทฯ
โดยรวม
บริษั ทฯ ยังส่งเสริม สนับสนุนให ้พนักงานได ้รับการฝึ กอบรมทัง้ ภายนอกและภายในองค์กร เพือ
่ เรียนรู ้ด ้านความปลอดภัย
และสุขอนามัยในการทางาน รวมถึงเทคนิคใหม่ๆ และสร ้างความชานาญในวิชาชีพ เพือ
่ เพิม
่ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทางาน
แก่องค์กรอย่างสมา่ เสมอ สามารถดูรายละเอียดเพิม
่ เติมในเรือ
่ งความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข ้อนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัท
และส่วนสาหรับนโยบายค่าตอบแทนพนักงานสามารถดูเพิม
่ เติมในแบบแสดงรายงานประจาปี 2561 ในส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 ข ้อ 8.5
หัวข ้อ “ค่าตอบแทนพน ักงาน”
4.
แนวทางการปฏิบ ัติตอ
่ คูค
่ า้ คูแ
่ ข่งทางการค้า และเจ้าหนี้
่ สัตย์ในการดาเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคูค
คานึงถึงความเสมอภาคและความซือ
่ ้า โดยปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและ
กติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณทีด
่ ท
ี างธุรกิจในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทฯ ยึดถือกติกาการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม โดยมี
แนวทางปฏิบต
ั ด
ิ งั นี้

คูค
่ า้ :ไม่เรียกร ้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค ้ากับคู่ค ้าโดยไม่ส ุจริต และปฏิบัตต
ิ ามสัญ ญา ข ้อตกลง และ
เงือ
่ นไขต่างๆ ทีม
่ ต
ี อ
่ คูค
่ ้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีทไี่ ม่ส ามารถปฏิบัตต
ิ ามเงื่อนไขได ้ จะรีบแจ ้งให ้คูค
่ ้าทราบล่วงหน ้า เพือ
่
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก ้ไขปั ญหาด ้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล

คู่แ ข่ง ทางการค้า : ประพฤติป ฏิบัต ิต ามกรอบกติก าของการแข่งขั น ที่เป็ นธรรม และตั ง้ อยู่ บ นพื้น ฐานของก ารได ้รั บ
ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ าย ไม่แสวงหาข ้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคูแ
่ ข่งทางการค ้าด ้วยวิธก
ี ารทีไ่ ม่สจ
ุ ริตหรือไม่
่ เสียงของคูแ
่ มเสียโดยปราศจากข ้อมูลความจริง
เหมาะสม และไม่ทาลายชือ
่ ข่งทางการค ้า ด ้วยการกล่าวหาในทางเสือ

เจ้าหนี้ : ปฏิบัตต
ิ ามสัญ ญา ข ้อตกลง และเงือ
่ นไขทีม
่ ต
ี ่อเจ ้าหนี้โดยเคร่งครัด รายงานฐานะทางการเงินของบริษั ทฯ แก่
่ สัต ย์ ถูก ต ้อง และตรงเวลา ให ้แก่เจ ้าหนี้อ ย่างสม่าเสมอและแจ ้งให ้เจ ้าหนี้ท ราบล่วงหน ้า หากไม่
เจ ้าหนี้ด ้วยความซือ
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อผูกพันในสัญญา เพือ
่ ร่วมกันหาแนวทางแก ้ไขและป้ องกันไม่ให ้เกิดความเสียหาย
5.
สิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน โดยคานึงถึงศักดิศ
์ รีความ
เป็ นมนุษย์ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล ซึง่ กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนต ้องปฎิบัตต
ิ ามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด ซึง่ บริษัทฯ ให ้โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันในการทางานภายใต ้กฎ ระเบียบ ข ้อบังคับในการทางาน ประกาศและคาสั่ง
ต่างๆ ของบริษั ททีช
่ อบด ้วยกฎหมาย อีกทัง้ กรรมการ ผู ้บริหารและพนั กงานทุกคนจะไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิด
้ ชาติ สีผวิ ศาสนา วัฒนธรรม ชนชัน
้ เพศ
หรือคุกคามไม่วา่ จะเป็ นทางวาจาหรือการกระทาต่อบุคคลอืน
่ ๆ บนพืน
้ ฐานด ้านเชือ
ความพิการ สถานภาพการสมรสและอืน
่ ๆ ตามหลักการพืน
้ ฐานทีส
่ าคัญของกฎหมายสากลว่าด ้วยสิทธิมนุษยชน ซึง่ นโยบาย
เรือ
่ งสิทธิมนุษยชน
ิ ทางปัญ ญา หรือลิข สิท ธิ์ : บริษั ทฯ มีนโยบายในการปฎิบัตเิ กีย
ิ ทางปั ญ ญาและ
6.
ทร ัพย์สน
่ วกับการไม่ละเมิดทรัพย์ส น
ลิขสิท ธิ์ โดยบริษั ท ฯ มีแ นวทางในการดาเนินเกีย
่ วกับ เรือ
่ งดังกล่าว การใช ้งานคอมพิวเตอร์แ ละเทคโนโลยีส ารสนเทศ
เป็ นไปตาม “ระเบียบการใช ้งานเครือข่าย คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย ” และพระราชบัญ ญัตวิ า่ ด ้วยการกระทาผิดเกีย
่ วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึง่ บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมดูแลความถูกต ้อง เช่น การใช ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต ้องผ่าน
ิ ทางปั ญญาและ
การตรวจสอบและลงโปรแกรมทีม
่ ล
ี ข
ิ สิทธิถ
์ ก
ู ต ้อง ปฏิบัตต
ิ นให ้เป็ นไปตามกฎหมายเกีย
่ วข ้องกับทรัพย์สน
ลิขสิท ธิ์ อาทิ กฎหมายเกีย
่ วกับเครือ
่ งหมายการค ้า กฎหมายเกีย
่ วกับสิท ธิบัตร กฎหมายเกีย
่ วกับลิขสิท ธิ์ กฎหมายอืน
่ ที่
เกีย
่ วข ้อง และส่งเสริมให ้มีการอบรมให ้ความรู ้กับพนักงาน การนาผลงานหรือข ้อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอกทีไ่ ด ้รับ
ิ ทางปั ญญาของผู ้อืน
มาหรือทีจ
่ ะนามาใช ้กับบริษัจะต ้องตรวจสอบเพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สน
่
7.
แนวทางการปฏิบ ัติตอ
่ ชุมชนและสิง่ แวดล้อม
ค านึ งถึง ความปลอดภั ย ของสั ง คม สิ่ง แวดล อ
้ ม และคุณ ภาพชีว ิต ประชาชน รวมถึง ให ค
้ วามส าคั ญ ของการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เพือ
่ ประโยชน์ต่อ ชนรุ่นหลัง ตลอดจนส่ง เสริมการใช ้พลัง งานอย่างมีประสิท ธิภ าพ เพื่อ ให ้เกิด การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ กาหนดแนวทางปฏิบต
ั ด
ิ งั นี้
•
ในการใช ้ประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ บริษั ทจะค านึ ง ถึง ทางเลือ กที่ม ีผ ลกระทบต่อ ความเสีย หายของสั ง คม
สิง่ แวดล ้อม และคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชนให ้น ้อยทีส
่ ด
ุ
•
ไม่กระทาการใดๆ ทีส
่ ง่ ผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล ้อมเกินกว่าทีก
่ ฎหมายกาหนด
•
ส่งเสริมการใช ้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพือ
่ ประโยชน์ตอ
่ ส่วนรวมและชนรุน
่ หลัง
•
ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทีเ่ ป็ นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันงดงาม และ/หรือเป็ นการส่งเสริมอบายมุข
•
จัดให ้มีระบบการร ้องทุกข์ในเรือ
่ งทีอ
่ าจมีผลกระทบต่อชุมชน
•
ดาเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ ปรับปรุงแก ้ไข และแจ ้งผลการดาเนินการให ้ผู ้ร ้องทุกข์ทราบในเวลาอันควร
•
ปลูกฝั งจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล ้อม ให ้เกิดขึน
้ ในหมูพ
่ นักงานทุกระดับอย่างต่อเนือ
่ งและจริงจัง
•
ปฏิบต
ั แ
ิ ละให ้ความร่วมมือหรือควบคุมให ้มีการปฏิบต
ั อ
ิ ย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบทีอ
่ อกโดย
หน่วยงานทีก
่ ากับดูแล
•
ให ้ความสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุง่ เน ้นให ้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิง่ แวดล ้อม รวมทัง้ การสนับสนุน
การศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
•
ให ้การตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ทม
ี่ ผ
ี ลกระทบต่อชุมชน และสิง่ แวดล ้อม อันเนือ
่ งมาจากการ
ดาเนินงานของบริษัท โดยให ้ความร่วมมืออย่างเต็มทีก
่ บ
ั เจ ้าหน ้าทีภ
่ าครัฐและหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง







นโยบายความปลอดภ ัยและสุขอนาม ัย
บริษั ทฯ จะมุ่งมั่น พัฒนา สร ้างสรรค์ระบบความปลอดภัย และสุขอนามัย ของพนั ก งานให ้สอดคล ้องตามข ้อกฎหมายและ
่ งในการเกิดอุบัตเิ หตุ เช่น การตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกาย
ระเบียบกาหนดในการปฏิบต
ั งิ านต่างๆ เพือ
่ ลดความเสีย
นักขับก่อนการปฏิบัตงิ าน รวมถึงการตรวจสอบรถก่อ นการให ้บริการ ดาเนินการจัดฝึ กอบรมด ้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล ้อมในการทางานให ้กับพนักงานใหม่
สถิตก
ิ ารเกิดอุบ ัติเหตุจากการทางานประจาปี 2561
รวบรวมสถิต ิ วิเคราะห์ข ้อมูล จัดทารายงานและข ้อเสนอแนะเกีย
่ วกับการเกิดอุบัตเิ หตุขณะให ้บริการ โดยในปี 2561 เกิด
อุบต
ั เิ หตุขณะให ้บริการจานวน 28 ครัง้ ซึง่ ไม่พบอุบต
ั เิ หตุร ้ายแรง
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กิจกรรม ตรวจว ัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกายน ักข ับก่อนการปฏิบ ัติงาน

กิจกรรม การตรวจสอบรถก่อนการให้บริการ

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษั ทฯ มีช ่อ งทางติด ต่อ เพื่อ เผยแพร่ข อ
้ มูล และข่า วสารผ่า นเว็ บ ไซด์ข องบริษั ทฯ โดยบริษั ทฯ มีน โยบายที่จ ะให ้
ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข ้อมูลทีค
่ รบถ ้วน โปร่งใส ทันเวลาและเท่าเทียมกันแก่นักลงทุน และผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องทราบ ทัง้ ในส่วนของ
ข่าวสาร ข ้อมูลบริษัทฯ รายงานทางการเงิน ข ้อมูลทีน
่ าเสนอแก่นักวิเคราะห์และนั กลงทุน และข ้อมูลสาคัญอืน
่ ทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อมูลค่า
่ งทางการติดต่อกับนักลงทุนและช่องทางในการเปิ ดเผยข ้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะมีชอ
1.
2.
•
•

•

ข ้อมูลเผยแพร่และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.atp30.com)
แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
การรายงานข ้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผู ้บริหาร : เปิ ดเผยไว ้ในแบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจาปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.atp30.com)
้ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ตอ
กรรมการและผู ้บริหารมีหน ้าทีร่ ายงานการถือครองหลักทรัพย์ทก
ุ ครัง้ ทีม
่ ก
ี ารซือ
่ ก.ล.ต. มาตรา
59 แห่ง พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ นับเป็ นอีกมาตรการสาคัญ ทีจ
่ ะส่งเสริมการกากับดูแลการใช ้
้ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ลว่ งหน ้า
ข ้อมูลภายในเป็ นอย่างดี โดยบริษัทฯ จะจัดส่งจดหมายแจ ้งขอความร่วมมือในการงดซือ
้ งวดบัญชีในแต่ละไตรมาส นอกจากนีก
อย่างน ้อย 1 เดือน ก่อนสิน
้ รรมการและผู ้บริหารจะต ้องรายงานการเปลีย
่ นแปลงการมี
ส่วนได ้เสียของตนต่อบริษัทฯ เป็ นประจาและจะปรับปรุงข ้อมูลทุกปี โดยข ้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว ้ใช ้ภายในบริษัทฯ เท่านัน
้
เพือ
่ ให ้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรือ
่ งการรายงานการมีส ่วนได ้เสียของกรรมการ
ผู ้บริหารและบุคคลทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วข ้อง
การรายงานข ้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ : บริษัทฯ ให ้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยสารสนเทศทีเ่ ป็ นข ้อมูลสาคัญของบริษัท
ฯ รวมถึงรายงานทางการเงิน และสารสนเทศอืน
่ ๆ ตามเกณฑ์ท ี่ ตลท. และสานักงาน ก.ล.ต. กาหนดอย่างถูกต ้อง ชัดเจน
ครบถ ้วน โปร่งใส ด ้วยภาษาทีก
่ ระชับ เข ้าใจง่าย มีก ารเปิ ดเผยสารสนเทศทีส
่ าคัญ ทัง้ ด ้านบวกและด ้านลบ และผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองตามขัน
้ ตอนที่กาหนด เพือ
่ ให ้ผู ้ถือ หุ ้นและผู ้ทีม
่ ส
ี ่วนได ้เสีย ได ้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทีย มกันตามที่
กาหนดโดยกฎหมาย ข ้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการเผยแพร่ข ้อมูลสารสนเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.atp30.com)
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่ สาธารณะต่างๆ ได ้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และโทรทัศน์
สือ
การให ้ข ้อมูลต่อผู ้ถือหุ ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ทีม
่ าเยีย
่ มชมกิจการ และพบปะกับผู ้บริหาร
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นผ่านทางไปรษณีย ์
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได ้จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคูก
่ ับรายงานของ
ผู ้สอบบัญชีในรายงานประจาปี และมีมาตรการป้ องกันการใช ้ประโยชน์จากข ้อมูลภายใน โดยกาหนดให ้พนักงานทุกระดับของบริษัท
ต ้องไม่นาข ้อมูลทีเ่ ป็ นความลับไปใช ้เพือ
่ ประโยชน์สว่ นตนหรือบุคคลอืน
่ โดยการรักษาข ้อมูลภายในและเอกสารทีไ่ ม่สามารถเปิ ดเผย
่ ารแสวงหาประโยชน์เพือ
ต่อบุคคลภายนอก อันนาไปสูก
่ ตนเองหรือครอบครัวหรือพวกพ ้องในทางมิชอบ เช่น ข ้อมูลทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อ
ราคาหุ ้น ความลับทางการค ้าและกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ เป็ นต ้น พนักงานทีเ่ ปิ ดเผยข ้อมูลและข่าวสารทีส
่ าคัญของบริษัท ออกสู่
บุคคลภายนอกโดยมิได ้รับความเห็นชอบจากประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่จะได ้รับพิจารณามาตรการทางวินัย
ตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายอีกด ้วย
นั ก ลงทุนสัมพันธ์ : บริษั ทฯ ได ้ให ้ความส าคัญ อย่างสูงต่อ การบริห ารความสัมพันธ์กับนั ก ลงทุน ซึง่ จะมุ่ง เน ้นการปฏิบัต ิ
่ สัตย์ส ุจริต มุ่ง มั่น ทุ่มเท ความถูก ต ้อง ความเพีย งพอ เชือ
่ ถือ ได ้ และทันเวลา เพื่อ ให ้นั ก ลงทุน
หน า้ ที่ด ้วยความรับผิด ชอบ ซือ
นักวิเคราะห์และผู ้เกีย
่ วข ้องได ้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต ้อง ครบถ ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน เพือ
่ ส่งเสริมให ้ช่องทางใน
่ สารกับนั กลงทุนนั ก วิเคราะห์แ ละผู ้ทีเ่ กีย
การสือ
่ วข ้องเป็ นไปอย่างมีประสิท ธิภ าพสูงสุด รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให ้นั ก ลงทุนได ้ซัก ถาม
ตลอดจนรับทราบข ้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านหลากหลายช่องทาง มีการจัดการให ้ผู ้ถือหุ ้นรายย่อยและนักลงทุน เข ้าเยีย
่ มชม
กิจการและพบปะผู ้บริหารเพือ
่ เสริมสร ้างความรู ้ความเข ้าใจในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการส่งเสริมความรู ้ให ้แก่นักลงทุน
ในงานที่ ตลท.ซึง่ ผู ้ทีส
่ นใจหรือนักลงทุนสามารถสอบถามข ้อมูลมายังฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
ช่องทาง
ทีอ
่ ยู่ :

รายละเอียด
บริษัท เอทีพ ี 30 จากัด (มหาชน)
เลขที่ 700/199 หมูท
่ ี่ 1 ต. บ ้านเก่า อ. พานทอง จ. ชลบุร ี 20160

อีเมลล์ :
โทรศ ัพท์ :

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

โทรสาร :

038-468-788

038-468-788, 038-468-789

หมวดที่ 5 ความร ับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัทมีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบาย เป้ าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกากับ
ดูแลให ้ฝ่ ายบริหารดาเนินการให ้เป็ นไปตามแผนและงบประมาณทีก
่ าหนดไว ้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรายละเอียด
คณะกรรมการและความรับผิดชอบ ดังนี้
โครงสร้างคณะกรรมการบริษ ัท
คณะกรรมการบริษั ทมีจานวน 7 ท่าน ประกอบด ้วยกรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหารจานวน 3 ท่าน กรรมการทีไ่ ม่ได ้เป็ นผู ้บริห าร
จานวน 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็ นกรรมการอิส ระที่ไ ม่เป็ นผู ้บริห ารจานวน 3 ท่าน ซึง่ เกิน กว่า 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการเพือ
่ ให ้เกิดการถ่วงดุลอานาจทีด
่ ใี นการของกรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหาร
องค์ประกอบและคุณล ักษณะของกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทต ้องมีจานวนสัดส่วนของกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระเพียงพอ ทีจ
่ ะสามารถตรวจสอบถ่วงดุล
การท างานของคณะกรรมการบริษั ทและการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ ทัง้ นี้ กรรมการบริษั ท ต ้องมีความหลากหลายของทัก ษะ
่ ง ด ้าน
ประกอบด ้วย ทักษะทางด ้านบัญ ชีการเงิน ด ้านธุร กิจ ด ้านการจัดการ ด ้านการตลาด ด ้านกลยุท ธ์ ด ้านการบริหารความเสีย
กฎหมาย และด ้านการกากับดูแลกิจการ ซึง่ คณะกรรมการต ้องประกอบด ้วยกรรมการอิสระอย่างน ้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ
และมีจานวนไม่น ้อยกว่า 3 คน ซึง่ ปั จจุบน
ั จานวนกรรมการอิสระของบริษัทมีจานวนครบถ ้วนตามทีก
่ ฎหมายกาหนด
วิธส
ี รรหากรรมการ
การคัดเลือ กบุคคลทีเ่ หมาะสมเข ้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษั ทแทนกรรมการที่อ อกตามวาระ กระทาโดยบริษั ท ฯ เปิ ด
่ บุคคลทีม
โอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอรายชือ
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัตท
ิ บ
ี่ ริษัทฯ
่ บุค คลผู ้มีคุณ สมบัต เิ หมาะสมตามกฎหมายและหลัก เกณฑ์ท ี่ก าหนด โดยพิจารณาจาก
ก าหนด โดยฝ่ ายทีเ่ กีย
่ วข ้องจะเสนอชือ
ประสบการณ์ความรู ้ความสามารถทีจ
่ ะเป็ นประโยชน์ตอ
่ บริษัทฯ เพือ
่ ให ้คณะกรรมการบริษัทได ้พิจารณา เมือ
่ ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการ
่ บุคคลดังกล่าวเพือ
บริษัทมีมติเห็นชอบแล ้ว บริษัทฯ จะเสนอรายชือ
่ ขออนุมต
ั เิ ลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น โดย
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้ คัดเลือกกรรมการ
ขอมติทป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นให ้ถือคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและมีสท
บริษัททีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรือ
่ งแทนตาแหน่งกรรมการเฉพาะเรือ
่ งทีว่ า่ งลงหลังการประชุม
่ ต่อทีป
สามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี และนาเสนอรายชือ
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทเพือ
่ พิจารณาอนุมต
ั แ
ิ ต่งตัง้ ต่อไป
คณะกรรมการบริษ ัท
บริษัทฯ ตระหนักและให ้ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการกากับดูแลกิจการ นอกจากคณะกรรมการบริษัทจะต ้องเคร่งครัดในการ
ปฎิบต
ั ห
ิ น ้าทีต
่ ามข ้อบังคับบริษัท ตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนตามข ้อกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องแล ้ว บริษัทฯ จึงได ้กาหนดนโยบาย
ในการกากับดูแลกิจการทีด
่ ก
ี าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษ ัท ดังต่อไปนี้
1.
คณะกรรมการของบริษัท ต ้องประกอบด ้วยกรรมการไม่น ้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น ้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมดต ้องมีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นราชณาจักรไทย
2.
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด ้วยกรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหาร กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู ้บริหารและกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการ
อิสระอย่างน ้อย 1 ใน 3 และไม่น ้อยกว่า 3 คน คุณสมบัตข
ิ องกรรมการอิสระเป็ นไปตามทีต
่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กาหนด
3.
คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึง่ จากกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู ้บริหารเป็ นประธานกรรมการ
4.
คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึง่ ทาหน ้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็ นกรรมการ
หรือไม่ก็ได ้
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คุณสมบ ัติของคณะกรรมการบริษ ัท
1.
กรรมการบริษัท ต ้องมีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละไม่มค
ี ณ
ุ สมบัตท
ิ ก
ี่ าหนดไว ้ในพระราชบัญญัตม
ิ หาชน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัต ิ
หลัก ทรัพย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ ต ้องไม่มล
ี ัก ษณะที่แ สดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได ร้ ับ การ
ไว ้วางใจในการบริหารกิจการทีม
่ หาชนเป็ นผู ้ถือหุ ้นตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.
มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการทางานทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ
่ ธุรกิจของบริษัทและสามารถอุทศ
ิ เวลาได ้
อย่ า งเต็ ม ที่ ใ นการปฎิบั ต ิห น า้ ที่ ต ามความรั บ ผิด ชอบ ซึ่ง จะพิจ ารณ าโดยไม่ จ ากั ด เพศ เชื้อ ชาติ ศาสนา อายุ แ ละ
ความสามารถเฉพาะด ้านอืน
่ ๆ
3.
มีภาวะผู ้นา และสามารถควบคุมการดาเนินการของผู ้บริหารได ้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขอบเขตอานาจหน้าทีแ
่ ละความร ับผิดชอบของคณะกรรมการบริษ ัท (Board of Directors)
่ สัตย์สจ
1.
ปฏิบัตห
ิ น ้าทีด
่ ้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซือ
ุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและให ้
เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข ้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของผู ้ถือหุ ้น
ั ทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดาเนินงานของบริษัท และกากับควบคุมดูแลให ้ฝ่ ายบริหารดาเนินการให ้
2.
มีหน ้าทีก
่ าหนดวิสย
เป็ นไปตามนโยบายทีก
่ าหนดไว ้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือ
่ เพิม
่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น และ
การเติบโตอย่างยั่งยืน
3.
รับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ ้นโดยสมา่ เสมอดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นมีการเปิ ดเผยข ้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญต่อผู ้
ลงทุนอย่างถูกต ้องครบถ ้วนมีมาตรฐานและโปร่งใส
4.
คณะกรรมการบริษัท ต ้องมีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ทจ
ี่ ะเป็ นประโยชน์ตอ
่ การดาเนินธุรกิจ และมีความสนใจใน
กิจการของบริษัทฯ ทีต
่ นเป็ นกรรมการอย่างแท ้จริง
5.
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านและกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง ตามที่ก รรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนนาเสนอ เพือ
่ นาเสนอต่อผู ้ถือหุ ้นในการพิจารณาอนุมต
ั ิ
6.
รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีข
่ องฝ่ ายบริหารโดยให ้มีความตัง้ ใจและระมัดระวังในการปฏิบต
ั งิ าน
ั เจนและวัดผลได ้เพือ
7.
กากับดูแลให ้มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจทีช
่ ด
่ ใช ้เป็ นแนวทางในการกาหนดเป้ าหมายใน
การปฏิบต
ั งิ าน โดยพิจารณาถึงความเป็ นไปได ้สมเหตุสมผล
8.
กากับดูแลให ้มีการดาเนินธุรกิจและปฏิบต
ั งิ านอย่างมีจริยธรรม
่ งอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
9.
กากับดูแลให ้ฝ่ ายบริหารมีระบบการบริหารความเสีย
10.
พิจารณาตัดสินในเรือ
่ งทีม
่ ส
ี าระสาคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่อานาจการบริหารการได ้มา
ิ และรายการอืน
หรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สน
่ ใดทีก
่ ฎหมายกาหนด
11.
กาหนดอานาจและระดับการอนุมัตใิ นการทาธุรกรรม และการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ งานของบริษั ท ให ้คณะหรือ
บุคลากรตามความเหมาะสมและให ้เป็ นไปตามข ้อกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องโดยจัดทาเป็ นคู่มอ
ื อ านาจดาเนินการแ ละให ้มีการ
ทบทวนอย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง้
่ ถือได ้รวมทัง้ ดูแลจัดให ้มีกระบวนการในการประเมินความ
12.
จัดให ้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีทเี่ ชือ
เหมาะสมของการควบคุมภายใน
13.
ให ้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีและพิจารณาค่าสอบบัญชีประจาปี เพือ
่ นาเสนอต่อผู ้ถือหุ ้นในการพิจารณา
อนุมต
ั ห
ิ รือแต่งตัง้
14.
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคูก
่ บ
ั รายงานของผู ้สอบบัญชีไว ้ใน
รายงานประจาปี และครอบคลุมในเรือ
่ งสาคัญๆ ตามนโยบายข ้อพึงปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ส
ี าหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15.
กากับดูแลการปฏิบต
ั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให ้เป็ นไปตามกฎบัตรทีก
่ าหนดไว ้
16.
คณะกรรมการต ้องประเมินผลการปฏิบต
ั ด
ิ ้วยตนเองและประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านโดยรวม
การแต่งตงกรรมการบริ
ั้
ษ ัทและวาระการดารงตาแหน่ง การเลือกตัง้ กรรมการของบริษัทให ้กระทาโดยทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น ทัง้ นีใ้ ห ้
กระทาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.
ผู ้ถือหุ ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ ้น ต่อ 1 เสียง
2.
ในการเลือ กตัง้ กรรมการอาจใช ้วิธอ
ี อกเสีย งคะแนนเลือ กตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล คราวละคนหรือ คราวละหลายๆ คน
ตามแต่ทป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู ้ถือหุ ้นต ้องออกเสียงด ้วยคะแนนเสียงทีม
่ ท
ี งั ้ หมดจะแบ่ง
คะแนนเสียงแก่คนใดมากน ้อยเพียงใดไม่ได ้ ดังนัน
้ ผู ้ถือหุ ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือ กตัง้ กรรมการ
เพือ
่ ให ้ผู ้ใดมากน ้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึง่ แห่ง พรบ.มหาชน ได ้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE เท่านัน
้ )
3.
ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการให ้ใช ้เสียงข ้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให ้ผู ้เป็ นประธานทีป
่ ระชุมเป็ นผู ้
้ าด
ออกเสียงชีข
4.
ให ้คณะกรรมการบริษัทมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผู ้ออกจากตาแหน่งตามข ้อนีจ
้ ะเลือกตัง้ ให ้เข ้ารับตาแหน่ง
อีกก็ได ้ นอกจากพ ้นตามวาระแล ้ว กรรมการพ ้นจากตาแหน่งอีกเมือ
่
(ก)
ตาย
(ข)
ลาออก
(ค)
ขาดคุณสมบัต ิ หรือมีลก
ั ษณะต ้องห ้ามตามกฎหมายว่าด ้วยบริษัทมหาชน
(ง)
มีประชุมมีมติให ้ออก
(จ)
ศาลมีคาสัง่ ให ้ออก
5.
เมือ
่ กรรมการคนใดลาออกจากตาแหน่งให ้ยืน
่ ใบลาออกของตนให ้ทีน
่ ายทะเบียนทราบด ้วยก็ได ้
6.
กรรมการของบริษัททีจ
่ ะดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอืน
่ ต ้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าทีป
่ ระธานกรรมการบริษ ัท
1.
รับผิดชอบในฐานะผู ้นาของคณะกรรมการในการกากับ ติดตาม ดูแล การบริหารงานและการปฏิบัตห
ิ น ้าทีข
่ องคณะกรรมการ
ให ้บรรลุวัต ถุป ระสงค์ต ามแผนงาน นโยบายและเป้ าหมายขององค์ก รที่ก าหนดไว ้ได อ
้ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและเกิด
ประสิทธิผลต่อบริษัท
2.
เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัท รวมถึงควบคุมการประชุมให ้เป็ นตามข ้อบังคับและ
ระเบียบวาระทีก
่ าหนดได ้
3.
เสริมสร ้างความสัมพันธ์อน
ั ดีระหว่างคณะกรรมการทุกคณะและระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ ายการจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษั ท ตระหนั ก ถึง ความส าคัญ ของระบบการก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ด ีจงึ ได ้พิจ ารณาแต่ง ตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบด ้วยคณะกรรมการทีม
่ ค
ี วามเป็ นอิสระทาหน ้าทีต
่ รวจสอบการดาเนินกิจการของบริษัท สอบทานประสิทธิผลของ
การควบคุม ภายในเพื่อ ให ้มีค วามมั่น ใจว่าการปฎิบัต งิ านของหน่ วยงานต่างๆ เป็ นไปอย่างมีป ระสิท ธิภ าพ ถูก ต ้องตามกฎหมาย
สอดคล ้องตามระเบีย บการปฎิบัต ิงานที่ด ี การบริห ารกิจการด าเนิน ไปอย่างเหมาะสมมีป ระสิท ธิภ าพและเกิด ประสิท ธิผ ลสูง สุด
คณะกรรมการตรวจสอบยังท าหน ้าทีใ่ นการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษั ทฯ ร่วมกับผู ้สอบบัญ ชีเพือ
่ ให ้มั่นใจว่ารายงาน
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่ ถือ มีการเปิ ดเผยข ้อมูลอย่างครบถ ้วนถูกต ้อง เป็ นไปตามมาตรฐานและข ้อกาหนดทีเ่ กีย
ทางการเงินของบริษัท มีความน่าเชือ
่ วข ้อง
่ ถือแก่ผู ้ลงทุนและผู ้มีสว่ นได ้เสียว่าได ้มีการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ มีความ
สร ้างความมัน
่ ใจและความน่าเชือ
ยุตธิ รรมโปร่งใสและมีการดาเนินธุรกิจตามหลักการการกากับดูแลกิจการทีด
่ ี ดังนี้
องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ
1.
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด ้วยกรรมการบริษัททีเ่ ป็ นอิสระไม่น ้อยกว่า 3 คน
2.
กรรมการตรวจสอบมีทก
ั ษะความชานาญทีเ่ หมาะสมตามภารกิจทีไ่ ด ้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน ้อย 1 คนต ้องมี
ความรู ้ความเข ้าใจหรือมีประสบการณ์ด ้านการบัญชีหรือการเงิน
3.
ให ้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4.
ให ้ผู ้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตาแหน่ง
คุณสมบ ัติกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต ้องมีคุณ สมบัตเิ หมือ นกันกับคุณ สมบัตข
ิ องคณะกรรมการอิส ระตามที่ก ล่าวข ้างต ้น และมีคุณ สมบัต ิ
เพิม
่ เติม ดังนี้
1.
ได ้รับแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท
2.
มีคุณสมบัตต
ิ ามทีก
่ าหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แ ละข ้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ ดังนี้
ิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือ
•
ถือหุ ้นไม่เกินร ้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นทีม
่ ส
ี ท
หุ ้นรายใหญ่หรือผู ้มีอ านาจควบคุมของบริษั ท ทัง้ นี้นับรวมถึงการถือหุ ้นของผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกรรมการอิส ระรายนั น
้ ๆ
ด ้วย
•
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม
่ ส
ี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ ้าง พนักงาน ทีป
่ รึกษาทีไ่ ด ้เงินเดือนประจา หรือผู ้มีอานาจ
ควบคุมของบริษั ท บริษั ทใหญ่ บริษั ท ย่อ ย บริษั ทร่วม บริษั ท ย่อ ยลาดับเดีย วกัน ผู ้ถือ หุ ้นรายใหญ่หรือ ของผู ้มี
อานาจควบคุมบริษัท เว ้นแต่จะได ้พ ้นจากการมีลก
ั ษณะดังกล่าวแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย
่ น
ื่ คาขออนุญาตต่อ
สานั ก งานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์แ ละตลาดหลัก ทรัพย์ ทัง้ นี้ ลัก ษณะต ้องห ้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ท ี่
กรรมการอิส ระเคยเป็ นข ้าราชการหรือ ที่ปรึก ษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู ้ถือ หุ ้นรายใหญ่ห รือ ผู ้มีอ านาจควบคุม
บริษัทฯ
•
ไม่เป็ นบุคคลทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ น บิดามารดา คู่
สมรส พีน
่ ้องและบุตร รวมทัง้ คูส
่ มรสของบุตรของผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ ผู ้มีอานาจควบคุมหรือบุคคลทีจ
่ ะได ้รับ
การเสนอให ้เป็ นผู ้บริหารหรือผู ้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
•
ไม่มห
ี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือของผู ้มี
อานาจควบคุมบริษัท ในลักษณะทีอ
่ าจเป็ นการขัดขวางการใช ้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือ
เคยเป็ นผู ้ถือหุ ้นทีม
่ น
ี ัย หรือ ผู ้มีอานาจควบคุมของผู ้ทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์ท างธุรกิจกับบริษั ท บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่อ ย
บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่หรือของผู ้มีอานาจควบคุมบริษัทฯ เว ้นแต่จะได ้พ ้นจากการมีลก
ั ษณะดังกล่าวมาแล ้วไม่
น ้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย
่ น
ื่ คาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
•
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือของผู ้มีอานาจ
ควบคุมบริษั ทและไม่เป็ นผู ้ถือหุ ้นทีม
่ น
ี ัย ผู ้มีอานาจควบคุมหรือหุ ้นส่วนของสานักงานสอบบัญ ชี ซึง่ มีผู ้สอบบัญ ชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่หรือของผู ้มีอานาจควบคุมบริษัท สังกัดอยู่เว ้นแต่
จะได ้พ ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย
่ น
ื่ คาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
•
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู ้ให ้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให ้บริการเป็ นทีป
่ รึกษากฎหมายหรือทีป
่ รึกษาทางการ
เงิน ซึง่ ได ้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล ้านบาทต่อ ปี จากบริษัท บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษั ทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่
หรือ ของผู ้มีอ านาจควบคุมบริษั ท และไม่เป็ นผู ้ถือ หุ ้นที่มน
ี ัย ผู ้มีอ านาจควบคุม หรือ หุ ้นส่วนของผู ้ให ้บริก ารทาง
วิช าชีพ นั ้น เว ้นแต่จะได ้พ ้นจากการมีลัก ษณะดัง กล่าวมาแล ้วไม่น อ
้ ยกว่า 2 ปี ก่อ นวัน ที่ย ื่น ค าขออนุ ญ าตต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
•
ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ ขึน
้ เพือ
่ เป็ นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้ถือหุ ้นซึง่ เป็ นผู ้ที่
เกีย
่ วข ้องกับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่
•
ไม่ประกอบกิจการทีม
่ ส
ี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม
่ น
ี ัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็ นหุ ้นส่วนทีม
่ น
ี ัยในห ้างหุ ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม
่ ส
ี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ ้าง พนักงาน ทีป
่ รึกษาทีร่ ับเงินเดือน
ิ ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของบริษั ท อืน
ประจา หรือ ถือ หุ ้นเกินร ้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มส
ี ท
่ ซึง่ ประกอบกิจการที่ม ี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม
่ น
ี ัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
•
ไม่มล
ี ก
ั ษณะอืน
่ ใดทีท
่ าให ้ไม่สามารถให ้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย
่ วกับการดาเนินของบริษัท
•
กรรมการอิสระตามคุณสมบัตข
ิ ้างต ้น อาจได ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให ้ตัดสินใจในการดาเนินงาน
ของบริษั ท บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่อ ย บริษั ทร่วม บริษั ทย่อ ย ลาดับเดียวกัน ผู ้ถือ หุ ้นรายใหญ่ หรือ ของผู ้มีอานาจ
ควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได ้
ขอบเขตอานาจหน้าทีแ
่ ละความร ับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
่ ถือได ้ รวมถึงการเปิ ดเผยข ้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการ
1.
สอบทานรายงานทางการเงินเพือ
่ ให ้มั่นใจว่า มีความถูกต ้องและเชือ
ประสานงานกับผู ้สอบบัญชีภายนอก และผู ้บริหารทีร่ ับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจาปี
2.
สอบทานให ้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให ้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให ้ความเห็นชอบในการ
พิจ ารณาแต่ง ตัง้ โยกย ้าย เลิก จ ้างหั วหน า้ หน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่ วยงานอื่น ใดที่รับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ การ
ตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให ้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเ่ ห็นว่าจาเป็ นและเป็ นสิง่ สาคัญ พร ้อมทัง้ นา
ข ้อเสนอแนะเกีย
่ วกับการปรับปรุงแก ้ไขระบบการควบคุมภายในทีส
่ าคัญและจาเป็ นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทาน
ร่วมกับผู ้สอบบัญชีภายนอก และผู ้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3.
สอบทานการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข ้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย
กฎ ระเบียบ ข ้อบังคับ และกฎหมายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4.
พิจ ารณาคั ด เลือ ก และเสนอแต่ ง ตั ง้ บุ ค คลซึ่ง มีค วามเป็ นอิส ระเพื่อ ท าหน า้ ที่เป็ นผู ส
้ อบบั ญ ชี รวมถึง พิจ ารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ เข ้าร่วมประชุมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มฝ
ี ่ ายจัดการ
เข ้าร่วมประชุมด ้วยอย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง้
5.
สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธก
ี ารและมาตรฐานทีย
่ อมรับโดยทัว่ ไป
6.
พิจารณารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน หรือรายการทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ให ้เป็ นไปตามกฎหมาย และข ้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิ ดเผยข ้อมูลของบริษัทฯ ในเรือ
่ งดังกล่าวให ้มีความถูกต ้องและครบถ ้วน ทัง้ นี้เพือ
่ ให ้
มัน
่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7.
สอบทานให ้บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย

รายงานประจาปี 2561 บริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน)

หน้าที่ 31

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายงานผลการปฏิบต
ั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ ให ้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน ้อยปี ละ 4 ครัง้
จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว ้ในรายงานประจาปี ของบริษั ทฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต ้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต ้องประกอบด ้วยข ้อมูลอย่างน ้อยดังต่อไปนี้
่ ถือได ้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นเกีย
่ วกับความถูกต ้อง ครบถ ้วน เป็ นทีเ่ ชือ

ความเห็นเกีย
่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

ความเห็นเกีย
่ วกับการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ความเห็นเกีย
่ วกับความเหมาะสมของผู ้สอบบัญชี

ความเห็นเกีย
่ วกับรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน หรือรายการทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์

จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข ้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ความเห็นหรือข ้อสังเกตโดยรวมทีค
่ ณะกรรมการตรวจสอบได ้รับจากการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีต
่ ามกฎบัตร (Charter)

รายการอืน
่ ทีเ่ ห็นว่าผู ้ถือหุ ้นและผู ้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต ้ขอบเขตหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด ้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ร่วมให ้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ ้าหน ้าทีข
่ องหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบัตงิ านตามขอบเขตหน ้าที่ ให ้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญ ให ้ฝ่ ายจัดการผู ้บริห าร หรือ พนั ก งานของ
บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องมาให ้ความเห็น เข ้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารทีเ่ ห็นว่าเกีย
่ วข ้องหรือจาเป็ น
ให ้มีอานาจว่าจ ้างทีป
่ รึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให ้ความเห็นหรือให ้คาปรึกษาในกรณีจาเป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบต ้องประเมินผลการปฏิบัตงิ านโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิ นพร ้อมทัง้ ปั ญหา
อุปสรรคในการปฏิบัตงิ านทีอ
่ าจเป็ นเหตุใ ห ้การปฏิบัตงิ านไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัด ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบให ้
คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบต
ั งิ านอืน
่ ตามทีค
่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
1.
ให ้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ พ ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจ
ได ้รับการแต่งตัง้ ใหม่อก
ี ได ้ นอกจากการพ ้นตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข ้างต ้นกรรมการตรวจสอบพ ้นจากตาแหน่งเมือ
่
(ก)
ตาย
(ข)
ลาออก
(ค)
ขาดคุณสมบัตก
ิ ารเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตนีห
้ รือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ง)
พ ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
2.
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให ้ยืน
่ ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษั ท โดยแจ ง้ เป็ นหนังสือล่วงหน ้า
อย่างน ้อย 1 เดือน พร ้อมเหตุผล และให ้คณะกรรมการบริษั ทเป็ นผู ้อนุมัต ิ โดยบริษั ทจะแจ ้งเรือ
่ งการลาออกพร ้อมส าเนา
หนังสือลาออกให ้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ ในกรณีทก
ี่ รรมการตรวจสอบพ ้นจากตาแหน่งทัง้ คณะ ให ้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทีพ
่ ้นจากตาแหน่งต ้องรักษาการในตาแหน่งเพือ
่ ดาเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข ้ารับหน ้าที่
3.
ในกรณีทต
ี่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ น
ื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระให ้คณะกรรมการบริษั ท แต่งตัง้
บุค คลที่ม ีคุณ สมบั ต ิค รบถ ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อ ให ก
้ รรมการตรว จสอบมีจ านวนครบที่
คณะกรรมการบริษั ทก าหนด โดยบุคคลทีเ่ ข ้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาแหน่งได ้เพีย งวาระทีย
่ ังเหลือ อยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
ให ้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฎิบต
ั งิ านต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.
ในการปฎิบัต ห
ิ น ้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือ มีข ้อสงสัย ว่ามีรายการหรือ การกระท าดัง ต่อ ไปนี้ ซึง่ อาจมี
ผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ให ้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัทเพือ
่ ดาเนินการปรับปรุงแก ้ไขภายในระยะเวลาทีค
่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1)
รายงานความขัดแย ้งทางผลประโยชน์
(2)
การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องสาคัญในระบบการควบคุมภายใน
(3)
การฝ่ าฝื นกฎหมายหรือข ้อกาหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
3.
หากคณะกรรมการตรวจสอบได ้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิง่ ทีม
่ ผ
ี ลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงาน และได ้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษั ทและผู ้บริหารแล ้วว่าต ้องดาเนินการปรับปรุงแก ้ไข
เมือ
่ ครบกาหนดเวลาทีก
่ าหนดไว ้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาเนินการแก ้ไขดังกล่าว
โดยไม่ม ีเหตุผลอัน สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานสิง่ ที่พบดัง กล่าวโดยตรงต่อ ส านั ก งานก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได ้
คณะกรรมการอิสระ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทต ้องมีจานวนสัดส่วนของกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระเพียงพอทีจ
่ ะสามารถตรวจสอบถ่วงดุล
การทางานของคณะกรรมการบริษัทและการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ ซึง่ ต ้องประกอบด ้วยกรรมการอิสระอย่างน ้อย 1 ใน 3 ของ
กรรมการบริษัท ทัง้ หมดและมีจานวนไม่น ้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระต ้องมีคณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ ้วน ตามทีค
่ ณะกรรมการกากับตลาดทุน
กาหนด ดังนี้
คุณสมบ ัติกรรมการอิสระ
ิ ธิอ อกเสียงทัง้ หมดของบริษัท ฯ* ทัง้ นี้ให ้นั บรวมการถือหุ ้นของผู ้ทีเ่ กีย
1.
ถือหุ ้นไม่เกินร ้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นทีม
่ ส
ี ท
่ วข ้อง
ของกรรมการอิสระรายนัน
้ ๆ ด ้วย
2.
ไม่เป็ นหรือ เคยเป็ นกรรมการทีม
่ ส
ี ว่ นร่วมในการบริห ารงานลูกจ ้าง พนักงาน ทีป
่ รึกษาทีไ่ ด ้เงินเดือ นประจา หรือผู ้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ* เว ้นแต่จะได ้พ ้นจากการมีลก
ั ษณะดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี
3.
ไม่เป็ นบุคคลทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา คูส
่ มรส พี่
น ้อง และบุตร รวมทั ง้ คูส
่ มรสของบุตรของกรรมการรายอืน
่ ผู ้บริหาร ผู ้ถือ หุ ้นรายใหญ่ ผู ้มีอ านาจควบคุม หรือ บุคคลทีจ
่ ะ
ได ้รับการเสนอให ้เป็ นกรรมการผู ้บริหาร หรือผู ้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4.
ไม่มห
ี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ* ในลักษณะทีอ
่ าจเป็ นการขัดขวางการใช ้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู ้ถือหุ ้นทีม
่ น
ี ั ย หรือผู ้มีอานาจควบคุมของผู ้ทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์ท างธุรกิจกับบริษั ท ฯ ผู ้ถือหุ ้นราย
ใหญ่ หรือผู ้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว ้นแต่จะได ้พ ้นจากการมีลก
ั ษณะดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี
5.
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ* และไม่เป็ นผู ้ถือหุ ้นทีม
่ น
ี ัย ผู ้มีอานาจควบคุม หรือ หุ ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึง่ มีผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ* เว ้นแต่จะได ้พ ้นจากการ มีลก
ั ษณะดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี
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6.
7.
8.

9.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู ้ให ้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให ้บริการเป็ นทีป
่ รึกษากฎหมายหรือทีป
่ รึกษาทางการเงิน ซึง่
ได ้รับค่าบริก ารเกิน กว่า 2 ล ้านบาทต่อ ปี จากบริษั ทฯ* และไม่เป็ นผู ้ถือ หุ ้นที่มน
ี ั ย ผู ้มีอ านาจควบคุม หรือ หุ ้นส่วนของผู ้
ให ้บริการทางวิชาชีพนัน
้ ด ้วย เว ้นแต่จะได ้พ ้นจากการมีลก
ั ษณะดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นกรรมการที่ได ้รับการแต่ง ตัง้ ขึน
้ เพื่อ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษั ทฯ ผู ้ถือ หุ ้นรายใหญ่ หรือ ผู ้ถือ หุ ้นซึง่ เป็ น
ผู ้เกีย
่ วข ้องกับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ และเป็ นการแข่งขันทีม
่ น
ี ัยกับกิจการของบริษัทฯ
ไม่ประกอบกิจการทีม
่ ส
ี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันทีม
่ ีนัยกับกิจการของบริษั ทฯ หรือ บริษั ทย่อ ย หรือ ไม่เป็ น
หุ ้นส่วนทีม
่ น
ี ัยในห ้างหุ ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม
่ ส
ี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ ้าง พนักงาน ทีป
่ รึกษาทีร่ ับเงินเดือนประจา หรือ
ิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอืน
ถือหุ ้นเกินร ้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นทีม
่ ส
ี ท
่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม
่ ส
ี ภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็ นการแข่งขันทีม
่ น
ี ัยกับกิจการของบริษัทฯ
ไม่มล
ี ักษณะอืน
่ ใดทีท
่ าให ้ไม่สามารถให ้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย
่ วกับการดาเนินงานของบริษัทฯ * รวมถึงบริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอานาจควบคุมของบริษัท

่ ง (Risk Management Committees)
คณะกรรมการบริหารความเสีย
คณะกรมการบริษัท ตระหนัก ถึงความส าคัญ ของการควบคุมการบริห ารงานของบริษั ทให ้เป็ นไปตามนโยบายจึงพิจารณา
่ งขึน
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย
้ โดยมีอานาจหน ้าที่ ดังนี้
่ ง
องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสีย
่ งจะถูกแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษั ท โดยคณะกรรมการประกอบด ้วย ผู ้มีความเข ้าใจใน
1.
คณะกรรมการบริหารความเสีย
ธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ จานวนอย่างน ้อย 3 ท่าน และต ้องเป็ นกรรมการอิสระอย่างน ้อย 1 ท่าน
่ งต ้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริษัท
2.
ประธานกรรมการบริหารความเสีย
่ งสามารถอุทศ
่ งให ้บรรลุผล
3.
กรรมการบริหารความเสีย
ิ เวลาอย่างเพียงพอในการปฎิบต
ั งิ านในฐานะกรรมการบริหารความเสีย
สาเร็จตามวัตถุประสงค์
่ งต ้องแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง โดยอาจเป็ นหัวหน ้าสาย
4.
กาหนดให ้คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ งเห็นสมควร
งานสนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลทีค
่ ณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง
ขอบเขตอานาจหน้าทีแ
่ ละความร ับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ งองค์กร
1.
กาหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสีย
่ งองค์กร สอดคล ้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายทางธุรกิจ
2.
กากับดูแลและสนับสนุนให ้มีการดาเนินงานด ้านการบริหารความเสีย
รวมถึงสภาวการณ์ทเี่ ปลีย
่ นแปลงไป
่ งองค์กร และให ้ข ้อคิดเห็นในความเสีย
่ งทีอ
3.
พิจารณารายงานผลการบริหารความเสีย
่ าจจะเกิดขึน
้ รวมทัง้ แนวทางการกาหนด
่ งองค์กรให ้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนือ
มาตรการควบคุมหรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสีย
่ ง
่ งองค์ก รให ้คณะกรรมการรับทราบ และในกรณี ท ม
4.
รายงานผลการบริห ารความเสีย
ี่ ป
ี ั จจัย หรือ เหตุก ารณ์ ส าคัญ ซึง่ อาจมี
ผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ ต ้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ
่ ทราบและพิจารณาโดยเร็วทีส
่ ด
ุ
5.
ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน ้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
6.
ปฎิบต
ั ห
ิ น ้าทีอ
่ น
ื่ ใดตามทีค
่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
่ ง
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสีย
่ งมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ซึง่ เมือ
คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ พ ้นจากตาแหน่งตามวาระแล ้ว อาจได ้รับแต่งตัง้
ให ้ดารงตาแหน่งได ้อีก
การรายงาน
่ งมีห น ้าทีร่ ายงานให ้คณะกรรมการบริษั ท รับทราบผลการบริห ารความเสีย
่ ง หรือสิง่ ทีต
คณะกรรมการบริห ารความเสีย
่ ้อง
ดาเนินการปรับปรุงแก ้ไขอย่างมีนัยสาคัญในทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ เพือ
่ ให ้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและตระหนัก
่ งทีส
ถึงความเสีย
่ าคัญของบริษัท รวมถึงปั จจัยทีอ
่ าจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กรในอนาคต
การแต่งตงคณะกรรมการสรรหาและก
ั้
าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee: NRC)
คณะกรรมการบริษั ท ตระหนักถึงความสาคัญ ของการควบคุมการบริห ารงานของบริษั ทให ้เป็ นไปตามนโยบายจึงพิจารณา
แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพือ
่ ดูแลรับ ผิดชอบการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลทีม
่ ี
คุณสมบัตเิ หมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการและผู ้บริหารสูงสุดขององค์กร คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาทีไ่ ด ้กาหนด
ไว ้ และพิจารณาหลัก เกณฑ์ก ารจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อ เสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการบ ริษั ท
พิจ ารณาก่อ นที่จะนาเสนอให ้ผู ้ถือ หุ ้นพิจารณาอนุมัต ิ รวมทัง้ พิจารณาหลัก เกณฑ์ก ารจ่ายค่าตอบแทนและรูป แบบค่าตอบแทน
ผู ้บริหารสูงสุดขององค์กร
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1.
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได ้รับ การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษั ทและป ระกอบด ้วยกรรมการและ
ผู ้บริหารอย่างน ้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจะต ้องเป็ นกรรมการอิสระ
2.
กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คุณสมบ ัติของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1.
มีความรู ้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ มีความรู ้ความเข ้าใจถึงคุณสมบัต ิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู ้
ด ้านบรรษั ทภิบาล
2.
ต ้องเป็ นกรรมการบริษัททีม
่ ค
ี วามเป็ นกลาง และมีความเป็ นอิสระตามหลักการกากับและดูแลกิจการทีด
่ ี
3.
สามารถอุทศ
ิ เวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าที่
ขอบเขตอานาจหน้าทีแ
่ ละความร ับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีต
่ ามทีไ่ ด ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและจัดการประชุม
อย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยมีขอบเขตอานาจหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
การปฎิบ ัติงานด้านการสรรหา
1.
กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจานวน
โครงสร ้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กาหนดคุณสมบัตข
ิ องกรรมการ เพือ
่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2.
พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลทีเ่ หมาะสมให ้ดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัททีค
่ รบวาระ และ/หรือ มีตาแหน่งว่าง
ลง และ/หรือ แต่งตัง้ เพิม
่
3.
ปฏิบต
ั ก
ิ ารอืน
่ ใดเกีย
่ วกับการสรรหาตามทีค
่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4.
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผู ้บริหารสูงสุดของบริษั ท ฯ เพือ
่ เสนอต่อ ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษั ททราบเพือ
่ พิจารณา
อนุมต
ั ิ
การปฎิบ ัติงานด้านการกาหนดค่าตอบแทน
1.
จัดท าหลัก เกณฑ์แ ละนโยบายในการก าหนดค่า ตอบแทนของคณะกรรมการบริษั ทและกรรมการชุด ย่อ ย เพื่อ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
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2.

กาหนดค่าตอบแทนทีจ
่ าเป็ นและเหมาะสมทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายบุคคล โดยการ
ก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษั ทให ้พิจารณาความเหมาะสมกับ ภาระหน า้ ที่ ความรับ ผิดช อบ ผลงาน และ
เปรีย บเทียบกับบริษั ทในธุรกิจทีค
่ ล ้ายกัน และประโยชน์ทค
ี่ าดว่าจะได ้รับจากกรรมการ เพือ
่ เสนอให ้คณะกรรมการบริษั ท
พิจารณาและนาเสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ ขออนุมต
ั ิ
3.
รายงานนโยบาย หลัก การและเหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหาร ตามข ้อก าหนดของต ลท.โดย
เปิ ดเผยไว ้ในแบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี ของบริษัทฯ
4.
ปฏิบต
ั ก
ิ ารอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามทีค
่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5.
โดยฝ่ ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต ้องรายงานหรือนาเสนอข ้อมูลและเอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้องต่อคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน เพือ
่ สนับสนุนการปฏิบัตงิ านของ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให ้บรรลุตามหน ้าทีท
่ ี่
ได ้รับมอบหมาย
วาระการดารงตาแหน่ง
1.
ให ้กรรมการสรรหา มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการสรรหา ซึง่ พ ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได ้รับการ
แต่งตัง้ ใหม่อก
ี ได ้ นอกจากพ ้นตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข ้างต ้น กรรมการสรรหาพ ้นจากตาแหน่งเมือ
่
(ก)
ตาย
(ข)
ลาออก
(ค)
ขาดคุณสมบัตก
ิ ารเป็ นกรรมการสรรหาตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ง)
พ ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
(จ)
คณะกรรมการบริษัทลงมติให ้ออก
2.
คณะกรรมการบริษัท มีอานาจในการแต่งตัง้ กรรมการสรรหา เพิม
่ เติมเพือ
่ ประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์หรือ
ทดแทนกรรมการสรรหาทีพ
่ ้นจากตาแหน่งคราวละ 3 ปี หรือพ ้นจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจะอยูใ่ นตาแหน่งได ้
เพียงเท่าวาระทีย
่ ังเหลืออยูข
่ องกรรมการสรรหา ซึง่ ตนแทนเท่านัน
้
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการ ตระหนัก ถึงความสาคัญ ของการควบคุมการบริห ารงานของบริษั ท ฯ ให ้เป็ นไปตามนโยบายจึงได ้พิจารณา
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารขึน
้ โดยให ้มีอานาจหน ้าที่
องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร
1.
ได ้รับการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการของบริษัท
2.
ประกอบด ้วยกรรมการบริษั ทที่เป็ นผู ้บริห ารงานหรือ พนั ก งานในระดับ บริห าร รวมกันไม่น ้อยกว่า 3 คนร่วมกัน เป็ นคณะ
กรรมการบริหาร
คุณสมบ ัติของคณะกรรมการบริหาร
1.
มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละไม่มค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ้องห ้ามตามกฎหมายว่าด ้วยบริษัทมหาชนจากัดและกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
2.
เป็ นบุคคลที่มค
ี วามรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ท ี่เป็ นประโยชน์ต่อ ธุร กิจของบริษั ทฯ และสามารถอุทศ
ิ เวลาอย่าง
เพียงพอในการปฎิบต
ั ห
ิ น ้าที่
ขอบเขตอานาจหน้าทีแ
่ ละความร ับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.
ทาหน ้าทีค
่ วบคุมการบริหารงานของบริษั ทฯ ให ้เป็ นไปตามนโยบายทีค
่ ณะกรรมการบริษั ทกาหนดไว ้และรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททัง้ นีใ้ นการดาเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต ้องมีคณะกรรมการเข ้าร่วมประชุม
ไม่น ้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของกรรมการบริหารส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต ้องได ้รับคะแนนเสียงข ้างมากจากทีป
่ ระชุม
และคะแนนเสียงดังกล่าวทีน
่ ับได ้อย่างน ้อยกึง่ หนึง่ จากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทัง้ หมด
2.
พิจารณางบประมาณประจาปี และขัน
้ ตอนในการใช ้จ่ายงบประมาณ เพือ
่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและควบคุมดูแลการ
ใช ้จ่ายตามงบประมาณทีไ่ ด ้รับอนุมต
ั จิ ากคณะกรรมการบริษัทแล ้ว
3.
พิจารณาปรับปรุงแผนการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให ้เหมาะสม เพือ
่ ประโยชน์ของบริษัทฯ
4.
พิจารณาอนุมต
ั ก
ิ ารลงทุนและกาหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอานาจในคูม
่ อ
ื อานาจดาเนินการ
5.
พิจารณาการทาสัญญาต่างๆ ทีม
่ ผ
ี ลผูกพันบริษัทฯ ตามอานาจในคูม
่ อ
ื อานาจดาเนินการ
6.
รับผิดชอบให ้มีข ้อมูลทีส
่ าคัญต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ เพือ
่ ใช ้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู ้ถือ
่ ถือ เป็ นไปตามมาตรฐานทีด
หุ ้น รวมถึงจัดทารายงานทางการเงินทีน
่ ่าเชือ
่ แ
ี ละโปร่งใส
7.
พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริษัทฯ และเสนอจ่ายปั นผลประจาปี ตอ
่ คณะกรรมการบริษัท
8.
พิจารณาการดาเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพือ
่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
9.
กากับดูแลให ้มีขน
ั ้ ตอนให ้ผู ้ปฏิบต
ั งิ านต ้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทาทีผ
่ ด
ิ ปกติ หรือการกระทาผิดกฎหมายต่อคณะ
กรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีทเี่ หตุการณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบทีม
่ ส
ี าระสาคัญจะต ้องรายงานให ้คณะกรรมการ
บริษัททราบเพือ
่ พิจารณาแก ้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร
10.
ดาเนินการใดๆเพือ
่ สนั บสนุนการดาเนินการดังกล่าวข ้างต ้น หรือ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษั ท หรือตามทีไ่ ด ้รับ
มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท
11.
การด าเนิน การนาเสนอต่อ ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริห ารในเรื่อ งใดๆ ซึง่ ได ้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัต จ
ิ ากที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริหาร จะต ้องรายงานให ้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ถัดไป
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารไม่สามารถอนุมต
ั ริ ายการทีต
่ นหรือบุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งมีสว่ นได ้เสียหรืออาจมีความขัดแย ้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน
่ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีวาระการดารงตาแหน่งตามการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท ซึง่ เมือ
่ พ ้นจากตาแหน่งตามวาระ
แล ้ว อาจได ้รับแต่งตัง้ ให ้ดารงตาแหน่งได ้อีก
การรายงาน
คณะกรรมการต ้องรายงานผลการปฎิบัตห
ิ น ้าทีใ่ ห ้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็ นประจา และรายงานผลการปฎิบัตห
ิ น ้าที่
ในรอบปี ทผ
ี่ า่ นมาให ้ผู ้ถือหุ ้นรับทราบในรายงานประจาปี
คณะผูบ
้ ริหาร : รับผิดชอบโดยกรรมการผู ้จัดการ
การสรรหากรรมการผูจ
้ ัดการ
“กรรมการผู ้จัดการ” แต่งตัง้ มาจากการพิจารณาและอนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ จากกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาดาเนิน การ
สรรหาบุคคลทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในการดารงตาแหน่ง
คุณสมบ ัติของกรรมการผูจ
้ ัดการ
คุณสมบ ัติทว่ ั ไป
ั ชาติไทย
1.
มีสญ
2.
สามารถทางานให ้แก่บริษัทฯ ได ้เต็มเวลา
3.
ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
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4.
5.

ไม่เป็ นบุคคลล ้มละลาย หรือไม่เคยเป็ นบุคคลล ้มละลายทุจริต
ไม่เคยต ้องคาพิพากษาถึงทีส
่ ด
ุ ให ้จาคุก ไม่วา่ จะได ้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว ้นแต่เป็ นโทษส าหรับความผิดทีไ่ ด ้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ ้นโทษหรือพ ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ
6.
ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให ้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน ้าที่
คุณสมบ ัติเฉพาะตาแหน่ง
1.
สาเร็จการศึกษาไม่ตา่ กว่าปริญญาตรีมค
ี วามรอบรู ้ ความชานาญและประสบการณ์ในการบริหารองค์กร
ั ทัศน์การบริหารจัดการในกิจการด ้านการขนส่ง และธุรกิจทีเ่ กีย
2.
มีวส
ิ ย
่ วข ้องกับกิจการด ้านการขนส่ง
ั พันธ์ด ี
3.
มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการบริหารและกากับดูแลกิจการทีด
่ ี มีบค
ุ ลิกภาพ ภาวะผู ้นาและมนุษ ย์สม
4.
สามารถติดต่อประสานงานได ้ดีทงั ้ ภายในและภายนอกองค์กร
5.
มีความรู ้และความชานาญในการบริหารองค์กรให ้สามารถตอบสนองความต ้องการและบริการทีด
่ ี
ขอบเขตอานาจหน้าทีแ
่ ละความร ับผิดชอบของกรรมการผูจ
้ ัดการ (Managing Directors)
1.
ควบคุมการดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงานและบริหารงานประจาวันของบริษัทฯ
2.
ตัดสินในเรือ
่ งทีส
่ าคัญ ของบริษั ทฯ ก าหนดภารกิจ วัตถุป ระสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษั ทฯ รวมถึง การควบคุมการ
บริหารงานในสายงานต่างๆ
3.
เป็ นผู ้มีอานาจในการบังคับบัญ ชา ติดต่อ สั่ง การ ตลอดจนเข ้าลงนามในนิตก
ิ รรมสัญ ญา เอกสารคาสั่ง หนั ง สือ แจ ้งใดๆ
ตามทีก
่ าหนดไว ้ในคูม
่ อ
ื อานาจดาเนินการ
4.
มีอานาจจ ้าง แต่งตัง้ โยกย ้ายบุคคลตามทีเ่ ห็นสมควร ตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจหน ้าที่ และผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
และให ้มีอานาจปลดออกหรือให ้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามทีก
่ าหนดไว ้ในคูม
่ อ
ื อานาจดาเนินการ
5.
มีอานาจในการกาหนดเงือ
่ นไขทางการค ้าเพือ
่ ประโยชน์ของบริษัท
6.
พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพือ
่ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
7.
ดาเนินการใดๆ ตามทีไ่ ด ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหาร
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผู ้จัดการดังกล่าวข ้างต ้นนัน
้ จะไม่รวมถึงอานาจ และ/
หรือ การมอบอานาจช่วงในการอนุมัตริ ายการใดทีต
่ น หรือผู ้รับมอบอานาจช่วง หรือบุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแย ้ง (ตามทีน
่ ย
ิ ามไว ้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) มีสว่ นได ้เสียหรือ ผลประโยชน์ในลัก ษณะอืน
่ ใดขัดแย ้งกับบริษั ท ซึง่ การอนุมัตริ ายการใน
ลัก ษณะดังกล่าวจะต ้องเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู ้ถือ หุ ้น (แล ้วแต่ก รณี ) เพือ
่ พิจารณาอนุมัต ริ ายการ
ดังกล่าว ตามทีข
่ ้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนด
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได ้ประกาศกาหนดตารางประชุมล่วงหน ้า 1 ปี ให ้กรรมการและผู ้เกีย
่ วข ้องทราบ โดยการประชุมวาระ
ปกติอย่างน ้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ทัง้ นีอ
้ าจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิม
่ ตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระไว ้ล่วงหน ้าและมีการ
แบ่งหมวดหมูอ
่ ย่างชัดเจน อาทิ เรือ
่ งเพือ
่ ทราบ เพือ
่ อนุมต
ั ิ เพือ
่ พิจารณา
ข ้อบังคับของบริษัท กาหนดให ้คณะกรรมการจะต ้องประชุมกันอย่างน ้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยต ้องมีกรรมการเข ้าร่วมประชุม
อย่างน ้อยกึง่ หนึง่ จึงจะครบองค์ประชุม และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม
่ เติมตามความจาเป็ นตามแนวปฏิบต
ั ป
ิ กติ บริษัทฯ จะจัดประชุม
คณะกรรมการบริษัท 3 เดือนต่อครัง้ และมีการจัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมให ้แก่กรรมการเพือ
่ พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน ้าอย่าง
น ้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว ้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วน เพือ
่ ให ้กรรมการมีเวลาทีจ
่ ะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต ้องในเรือ
่ ง
ต่างๆ อย่างพอเพียงและสามารถจัดเวลาเข ้าร่วมประชุมได ้ และเพือ
่ รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ซึง่ ในการประชุมทุกคราว
ั เจน โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย และแสดงความคิดเห็นได ้
จะมีการกาหนดวาระการประชุมทีช
่ ด
อย่างเปิ ดเผย และมีการจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลการประชุม และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทจะต ้องมี
ความชัดเจนเพือ
่ ใช ้อ ้างอิง
ทัง้ นี้ เพื่อ ส่ง เสริม ให ้การท าหน า้ ที่ข องคณะกรรมการบริษั ท หลัก เกณฑ์แ ละรูป แบบข ้อมูล ในเอกสารที่จะน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษั ทให ้มีความครบถ ้วน เพีย งพอ และเหมาะสม เพือ
่ สนับสนุนให ้การประชุ มคณะกรรมการบริษั ทดาเนินไปอย่าง
ราบรืน
่ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต ้กฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย
่ วข ้อง ณ ขณะทีค
่ ณะกรรมการจะลงมติในทีป
่ ระชุม ต ้อง
มีกรรมการอยูไ่ ม่น ้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
คณะกรรมการบริษั ทมีนโยบายส่งเสริมให ้กรรมการแต่ละคนเข ้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอโดยเฉลีย
่ ไม่
น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในรอบปี โดยมีการเปิ ดเผยจานวนครัง้ ของการประชุมและการเข ้าร่วม
ประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนไว ้ในแบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
ของบริษัทฯ (แบบ 56-2)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษั ทยัง มีนโยบายส่ง เสริมให ้กรรมการที่ไม่เป็ นผู ้บริห าร กรรมการอิส ระ กรรมการตรวจสอบ
ประชุมระหว่างกันเองได ้ตามความจาเป็ น เพือ
่ อภิปรายปั ญหาต่างๆ เกีย
่ วกับการจัดการทีอ
่ ยูใ่ นความสนใจโดยไม่มฝ
ี ่ ายบริหารเข ้าร่วม
คณะกรรมการได ้มีการกาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน ้าตลอดปี เพือ
่ ให ้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาได ้
อย่างเหมาะสม สาหรับปี 2561 มีรายละเอียดการประชุม ดังนี้
่
รายชือ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา คณะกรรมการ
่ ง
บริษ ัท
ตรวจสอบ
ความเสีย
และกาหนด
บริหาร
ค่าตอบแทน
นายชาติชาย พานิชชีวะ

4*

-

-

-

16*

นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์

5

-

-

-

16

นายปิ ยะ เตชากูล

5

-

1

-

16

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

4

-

-

-

-

นางสุวรรณี คามัน
่

5

4*

-

-

-

นายกาชัย บุญจิรโชติ

5

4

-

-*

-

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒ ิ

5

4

1*

-

-

นางสุกานดา พุทธรักษา

5

4

-

-

-

น.ส. นิชานันท์ รัตนเกตุ

-

-

1

-

-

น.ส. ปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์
หมายเหตุ : * หมายถึงประธานคณะกรรมการ

-

-

-

-
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การประเมินผลการปฏิบ ัติงานของกรรมการ
บริษั ทฯ จัดให ้มีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตนเองของคณะกรรมการบริษั ท เพือ
่ ให ้กรรมการแต่ละท่านประเมินผล การ
ปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะ เพื่อ ใช ้เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัต งิ านในหน ้าที่ของคณะกรรมการบริษั ทว่าได ้
ดาเนินการตามนโยบายการก ากับดูแ ลกิจการที่ดข
ี องบริษั ท จดทะเบีย น เพือ
่ ปรับปรุงการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษั ท ให ้
สอดคล ้องกับนโยบายทีก
่ าหนดไว ้ เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิผลการกากับดูแลการปฏิบต
ั งิ านของคณะกรรมการบริษัทต่อไป
หลั ก เกณฑ์ ท ี่ใ ช ้ในการประเมิน ผลการปฏิบั ต ิง านในปี 2561 คณะกรรมการเห็ น ชอบให ใ้ ช ้แบบประเมิน ตนเองของ
คณะกรรมการทีเ่ สนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช ้ให ้ครอบคลุมและสอดคล ้องกับการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีก
่ รรมการ
ทุกด ้าน ดังนี้
1.
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษ ัทรายคณะ และรายบุคคล
•
โครงสร ้างและคุณสมบัตข
ิ องคณะกรรมการบริษัท
•
บทบาท หน ้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
•
การประชุมคณะกรรมการ
•
การทาหน ้าทีข
่ องกรรมการ
•
ความสัมพันธ์กบ
ั ฝ่ ายจัดการ
•
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
ผลการประเมิน :
การปฏิบต
ั งิ านของคณะกรรมการบริษัท คะแนนเฉลีย
่ ร ้อยละ 96.00 ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นระดับ “ดีเยีย
่ ม”
สรุปผลประเมิน :
กรรมการมีคุณ สมบัตแ
ิ ละปฏิบัตห
ิ น ้าทีร่ ับผิดชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ข
ี องกรรมการ โดยมี
ข ้อเสนอแนะให ้ปรับปรุง ดังนี้
•
เมือ
่ มีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได ้ดูแลให ้ฝ่ ายจัดการจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุปเพือ
่ ให ้กรรมการเข ้าใจธุรกิจ
และการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีข
่ องกรรมการ
่ งที่
•
คณะกรรมการได ้ให ้ความสาคัญและใช ้เวลาอย่างเพียงพอในการประเมินประสิท ธิผลของการจัดการความเสีย
ดาเนินการโดยฝ่ ายจัดการ
2.
2.1

การประเมินผลการปฏิบ ัติงานคณะกรรมการชุดย่อย
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
•
การทาหน ้าทีโ่ ดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ ได ้มีการปฏิบัตห
ิ น ้าทีต
่ ามกฎบัตรคณะกรรมกาตรวจสอบ ตามที่
ได ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
•
การปฏิบัตห
ิ น ้าทีข
่ องคณะกรรมการตรวจสอบ มีก ารสอบทานให ้บริษั ทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต ้องและ
เพียงพออย่างเหมาะสม
ผลการประเมิน :
การปฏิบต
ั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ คะแนนเฉลีย
่ ร ้อยละ 97.00 ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นระดับ “ดีเยีย
่ ม”
สรุปผลประเมิน :
กรรมการมีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีร่ ับผิดชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ข
ี องกรรมการ
่ ง
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ งได ้จัดทาประเมินผลการปฏิบต
คณะกรรมการบริหารความเสีย
ั งิ าน โดยใช ้แบบประเมินตนเองทัง้ คณะตามแบบคูม
่ อ
ื ประเมิน
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ที่ค รอบคลุม ถึง โครงสร ้างและ
่ ง
คุณสมบัตก
ิ รรมการ การประชุม การปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีข
่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง คะแนนเฉลีย
ผลการประเมิน :
การปฏิบต
ั งิ านของคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ร ้อยละ 77.00 ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นระดับ “ดี”
สรุปผลประเมิน :
กรรมการมีคุณ สมบัตแ
ิ ละปฏิบัตห
ิ น ้าทีร่ ับผิดชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ข
ี องกรรมการ โดยมี
ข ้อเสนอแนะให ้ปรับปรุง ดังนี้
•
กรรมการได ้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน ้าเพือ
่ มีเวลาศึกษาข ้อมูล
•
จานวนของคณะกรรมการมีความเหมาะสม
•
จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสม
2.2

2.3

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษั ท เป็ นผู ้ประเมิน ผลการปฎิบัต งิ านของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน โดยใช ้แบบ
ประเมินผลงานตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี ซึง่ อยูใ่ นช่วงดาเนินการปี 2562
2.4

แบบประเมินกรรมการผูจ
้ ัดการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู ้ประเมินผลการปฎิบต
ั งิ านของกรรมการผู ้จัดการ โดยใช ้แบบประเมินผล
งานของ CEO ตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี ซึง่ อยูใ่ นช่วงดาเนินการปี 2562
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผู ้รับ ผิด ชอบในการจั ด การให ้มีก ารจั ด ท ารายงานทางการเงิน ซึง่ รวมถึง งบการเงิน ของบริษั ทและ
สารสนเทศทางการเงินทีป
่ รากฏในรายงานประจาปี ทัง้ นี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทาขึน
้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ ับรองทัว่ ไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช ้นโยบายบัญ ชีทเี่ หมาะสมและเป็ นทีย
่ อมรับ และถือปฏิบัตอ
ิ ย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ ได ้ใช ้ดุลยพินจ
ิ อย่าง
ระมัดระวังในการจัดทาและดูแลให ้มีการเปิ ดเผยข ้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แนวทางการปฎิบ ัติเกีย
่ วก ับการรายงานความข ัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได ้ระบุการมีสว่ นได ้เสียของกรรมการไว ้ในหนังสือเชิญประชุมและในการประชุมผู ้ถือหุ ้น หากกรรมการท่านใดมีสว่ น
ได ้ส่วนเสียหรือมีสว่ นเกีย
่ วข ้องในการพิจารณาวาระใด ประธานทีป
่ ระชุมจะแจ ้งให ้ผู ้เข ้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดย
กรรมการท่านทีม
่ ส
ี ว่ นได ้ส่วนเสียนัน
้ จะไม่รว่ มประชุม และงดออกเสียงในวาระนัน
้ ๆ
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษั ท ตระหนั ก ถึงความส าคัญ ในการจัดปฐมนิเทศให ้กับกรรมการใหม่ บริษั ท ฯ จะจัดให ้มีก ารปฐมนิเทศ
กรรมการทีเ่ ข ้ารับตาแหน่งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให ้กรรมการทีเ่ ข ้ามาใหม่ได ้รับทราบและเข ้าใจถึงประวัตค
ิ วาม
เป็ นมา โครงสร ้างธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบการดาเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนขอบเขตหน ้าที่
ผู ้รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการชุดย่อ ยต่างๆ โดยให ้เลขานุการบริษั ทนาเสนอเอกสารและข ้อมูลทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ตอ
่ การปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีข
่ องกรรมการใหม่ เช่น คูม
่ อ
ื กรรมการบริษัทจดทะเบียน คูม
่ อ
ื การกากับดูแลกิจการทีด
่ ี ข ้อบังคับบริษัทฯ
โครงสร ้างการลงทุน โครงสร ้างผู ้ถือหุ ้น ผลการดาเนินงาน กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง และหลักสูตรการอบรมกรรมการ
รวมทัง้ ให ้ข ้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง เช่น รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) เป็ นต ้น ทัง้ นี้เพือ
่ เสริมสร ้าง
ความรู ้ความเข ้าใจในธุรกิจและการดาเนินงานด ้านต่างๆ ของบริษัทให ้แก่กรรมการทีเ่ ข ้ารับตาแหน่งเป็ นครัง้ แรก
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การพ ัฒนากรรมการและผูบ
้ ริหารระด ับสูง
คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม สนั บสนุน และอานวยความสะดวกให ้ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องในการกากับดูแลกิจการของบริษั ทฯ เช่น
กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู ้บริหาร เป็ นต ้น ได ้เข ้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีจ
่ ัดขึน
้ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย หรือองค์กรอิสระต่างๆ อย่างสม่าเสมอและต่อเนือ
่ ง
เพือ
่ เสริมสร ้างความรู ้ ปรับปรุงการปฏิบต
ั งิ าน อันจะเป็ นประโยชน์ตอ
่ การปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีใ่ ห ้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน
้
บริษัทฯ จะสนับสนุนให ้คณะกรรมการบริษัทและผู ้บริหารระดับสูงเข ้าร่วมสัมนาหลักสูตรทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ
่ การปฏิบัตห
ิ น ้าที่
รวมทั ง้ พบปะแลกเปลี่ย นความคิดเห็ น กับ คณะกรรมการบริษั ทและผู ้บริห ารระดับ สูงขององค์ก รต่างๆ อยู่ เสมอ โดยหลัก สูต รที่
กรรมการบริษั ทควรเข ้าร่วมสัม มนาอย่างน อ
้ ยจะเป็ นหลัก สูต รของสมาคมส่ง เสริม สถาบัน กรรมการบริษั ทไทย (IOD) ซึง่ ได ้แก่
หลั ก สูต ร Director Certification Program (DCP) หลั ก สูต ร Directors Accreditation Program (DAP) หลั ก สูต ร Audit
Committee Program (ACP) หลัก สูตร Executive Development Program (EDP) ทั ง้ นี้ เพื่อ น าความรู ้และประสบการณ์ ม า
ประยุกต์ใช ้ในการพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป
ความส ัมพ ันธ์ก ับน ักลงทุน
คณะกรรมการให ้ความส าคัญ ต่อการเปิ ดเผยข ้อมูลทีเ่ พียงพอต่อผู ้ถือหุ ้น นัก ลงทุนและผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องทุกฝ่ าย โดยข ้อมูลที่
เปิ ดเผยจะต ้องมีความถูกต ้อง ครบถ ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึง่ รวมถึงรายงานทางการเงินผลการดาเนินงานข ้อมูลอืน
่ ๆ ที่
เกีย
่ วข ้อง ตลอดจนข ้อมูลทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด
่ ี โดยจะเผยแพร่ข ้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆ เพือ
่ ให ้ผู ้ถือหุ ้น นักลงทุน และผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องได ้ใช ้ประกอบการตัดสินใจลงทุนโดยผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ จากการจัดส่ง
่ การเผยแพร่ข ้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัทฯ
เอกสารทางไปรษณีย ์ สือ
ในส่วนของงานนั ก ลงทุน สัมพัน ธ์ (Investor Relaation) บริษั ทฯ ยังไม่ม ีก ารจัด ตัง้ หน่ วยงานเฉพาะ แต่ได ้มอบหมาย
่ สารกับนักลงทุน ผู ้ถือหุ ้น นักวิเคราะห์และผู ้ที่
“นางสาวโชติกา วีระศิลป์ ” (ผู ้จัดการฝ่ ายการเงินและควบคุม) เป็ นผู ้ดูแลการติดต่อสือ
เกีย
่ วข ้อง ซึง่ สามารถติดต่อ ได ้ที่ห มายเลขโทรศัพ ท์ 0-3846-8789 ทัง้ นี้บริษั ทฯ มีแ ผนงานที่จะจัดตัง้ หน่วยงานด ้านนั ก ลงทุน
สัมพันธ์ขน
ึ้ มาเป็ นหน่วยงานเฉพาะด ้านเพือ
่ ดูแล รับผิดชอบส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคต
การดารงตาแหน่งในบริษ ัทจดทะเบียนอืน
่
คณะกรรมการมีก ารก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่ งกรรมการของบริษั ทและผู ้บริหารระดับสูง ทีจ
่ ะไปดารงตาแหน่ ง
กรรมการของบริษัทอืน
่ ต ้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เนือ
่ งจากบริษัท ไม่ม ี บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม
แผนการสืบทอดตาแหน่งผูบ
้ ริหารระด ับสูง
คณะกรรมการบริษั ท ได ้ตระหนั ก ถึง ความส าคัญ ของการบริห ารงานของบริษั ท อย่างมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล
ตลอดจนการดาเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง จะนามาซึง่ ความเติบโตและก ้าวหน ้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนัน
้ บริษัทฯ จึงได ้เริม
่ จัดทา
แผนสืบทอดตาแหน่งขึน
้ โดยได ้กาหนดขัน
้ ตอนและกระบวนการสืบทอดตาแหน่งผู ้บริหารระดับสูง เพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่าผู ้บริหารทีม
่ ค
ี วามรู ้
ความสามารถในการสืบทอดตาแหน่งขององค์กรต่อไปในอนาคต
การกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษ ัท
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ
้ ัดการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ
ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทีย บกั บบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศ
ไทยทีม
่ ม
ี ล
ู ค่าตลาด (Market Capitalisation) ในขนาดทีใ่ กล ้เคียงกับบริษัท และบริษัทอืน
่ ทีอ
่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ
และเสนอต่อทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น เพือ
่ พิจารณาและอนุมต
ั เิ ป็ นประจาทุกปี
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู ้พิจารณากาหนดจานวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู ้จัดการ โดยใช ้ดัชนีชวี้ ด
ั ต่างๆ เป็ นตัวบ่งชี้ ในส่วนของสิทธิประโยชน์ จะมีการปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสประจาปี ซึง่ จะสอดคล ้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจและผลการดาเนินงานของบริษัท
การแต่งตงและค่
ั้
าตอบแทนผูส
้ อบบ ัญชี
การแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญชี
บริษัทฯ กาหนดให ้ทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นเป็ นผู ้พิจารณาแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีเป็ นประจาทุกปี โดย
ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ
่ นาเสนอต่อ คณะกรรมการบริษั ทพิจารณาเห็นควรและให ้นาเสนอต่อ ที่
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี พิจารณาแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู ้สอบบัญชีทไี่ ด ้รับการคัดเลือก
ต ้องมีความเป็ นอิส ระ ไม่มส
ี ัมพันธ์ห รือ มีส ่วนได ้ส่วนเสีย ใดๆ กับบริษั ทฯ ผู ้บริห าร ผู ้ถือ หุ ้นรายใหญ่ หรือ ผู ้ที่เกี่ย วข ้องกับบุคคล
ดังกล่าว และจัดให ้มีก ารหมุนเวียนการสอบบัญ ชีให ้สอดคล ้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดทุน หากผู ้สอบบัญ ชีรายเดิมปฏิบัต ิ
หน ้าทีส
่ อบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล ้ว 5 รอบบัญชีตด
ิ ต่อกัน บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู ้สอบบัญ ชี
รายอืน
่ มาทาหน ้าทีผ
่ ู ้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป
ค่าตอบแทนผูส
้ อบบ ัญชี
สาหรับงบการเงินปี 2561 ของบริษั ทฯ ได ้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น โดยนางสาวกรองแก ้ว ลิมป์ กิตติก ุล ผู ้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึง่ เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัท และจ่ายค่าตอบแทนจากการ
สอบบัญชีของบริษัทในงวดบัญชีปี 2561 เป็ นจานวนเงินรวมปี ละ 1,260,000 บาท
ค่าบริการอืน
่ ๆ
ในปี 2561 บริษัทไม่มก
ี ารจ่ายค่าบริการอืน
่ ๆ ทีม
่ ใิ ช่การสอบบัญชี
ข ้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัท
ค่าสอบบ ัญชี
ตรวจสอบงบการเงินประจาปี
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
รวมค่าตอบแทน

ปี 2559
450,000
300,000
750,000

ปี 2560
750,000
300,000
1,050,000

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

รายงานประจาปี 2561 บริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน)
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หมายเหตุ :
- ตัง้ แต่ปี 2560 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ประกอบด ้วย ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี และค่าสอบทานรายงานประจาปี
- ตัง้ แต่ปี 2561 การสอบทานงบการงบการเงินรายไตรมาส คิดไตรมาสละ 170,000 บาท (ปี 2560 ไตรมาสละ 100,000 บาท)
- ฝ่ ายบริหารมีการต่อรองราคากับบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เพือ
่ ให ้คงราคาค่าสอบบัญชีเป็ นระยะ 3 ปี ของปี 2561 ถึงปี 2563
เท่ากับ 1,260,000 บาท

ั
ความร ับผิดชอบต่อสงคม
นโยบายและภาพรวมความร ับผิดชอบต่อส ังคม
นอกจากการดาเนินงานเพือ
่ ความเติบโตทางเศรษฐกิจแล ้ว บริษัท ฯ ให ้ความสาคัญ กับการดาเนินธุรกิจภายใต ้กรอบความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล ้อม เพือ
่ ความเติบโตอย่างยั่งยืนเป็ นองค์กรทีม
่ จ
ี ริยธรรมและธรรมาภิบาลทีด
่ ี มีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได ้ แนวปฏิบต
ั ด
ิ ้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพือ
่ การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ
่ นาองค์ความรู ้นัน
้ มาเป็ นแนวทางการปฏิบัตแ
ิ ละบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็ นรูปธรรมต่อไป แนวทางปฏิบัต ิ
ด ้านความรับผิดชอบต่อ สังคมของบริษั ทฯ เป็ นการปฏิบัตเิ พือ
่ สอดคล ้องกับ วิสัย ทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษั ท โดยการ
ดาเนินงานภายใต ้นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด
่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ดังนี้
กระบวนการจ ัดทารายงาน
บริษัทฯ อยู่ในช่วงศึกษาและดาเนินการจัดท ารายงานความรับผิดชอบทางสังคม และการจัดทารายงานแบบบูรณาการ
เพือ
่ พัฒนากิจการอย่างยั่งยืนและนาองค์ความรู ้เป็ นแนวทางการปฎิบต
ั แ
ิ ละบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็ นรูปธรรมต่อไป
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
่ สัตย์ สุจริต และดาเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทัง้ ทางกฎหมาย
1.
บริษัทฯ มุง่ มัน
่ ประกอบธุรกิจด ้วยความซือ
จรรยาบรรณ และมุง่ มัน
่ ทาความดีตอ
่ บุคคล กลุม
่ ชนชน สังคมและสิง่ แวดล ้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดาเนินงาน
ทีม
่ ม
ี าตรฐานและมีการควบคุมทีด
่ ี
2.
ไม่ให ้ผลประโยชน์สงิ่ ใดแก่ เจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ หรือผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องให ้ได ้มาซึง่ งานหรือผลประโยชน์อน
ื่ ใด
3.
ด ้านการปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ลูกค ้า บริษัทฯ จะปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ คูค
่ ้าอย่างเป็ นธรรม ไม่เรียกร ้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่ชอบธรรมจากคู่
ค ้า และหากปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขข ้อใดไม่ได ้ ให ้รีบแจ ้งคูค
่ ้าให ้ทราบล่วงหน ้าเพือ
่ ร่วมกันหาแนวทางแก ้ไข
4.
ไม่กอ
่ ความเดือ ดร ้อนให ้แก่ชม
ุ ชุม หรือสังคมโดยรอบบริษัท ฯ ไม่วา่ จะเป็ นมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียง รวมทัง้
ความสะอาด
5.
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎจราจร เพือ
่ ความปลอดภัย ของผู ้โดยสารรวมทัง้ ผู ้ร่วมใช ้ถนนทุกราย
6.
ด ้านการปฏิบัตต
ิ อ
่ คู่แข่งทางการค ้า บริษั ทฯ จะปฏิบัตต
ิ ่อคู่แ ข่งทางการค ้า ภายใต ้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด
่ แ
ี ละไม่
แสวงหาข ้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคูแ
่ ข่งขันทางการค ้าด ้วยวิธท
ี ไี่ ม่สจ
ุ ริต
่ั
การต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชน
้ เชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือ ปฏิบัตต
บริษั ทฯ มีน โยบายต่อ ต ้านการให ้สิน บนและการคอร์รัปชั่น อย่างสิน
ิ าม
่ ในประเทศไทย บริษัทฯ จะไม่เข ้าไปมีสว่ นร่วมในการให ้
กฎหมาย ทัง้ หมดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการต่อต ้านการให ้สินบนและการคอร์รัปชัน
สินบนและการคอร์รัปชั่นทัง้ ทางตรงและทางอ ้อม และมุ่งมั่นทีจ
่ ะนาระบบทีม
่ ป
ี ระสิท ธิผลมาใช ้ในการต่อต ้านการให ้สินบนและการ
่
คอร์รัปชัน
่ การให ้และรับสินบนแก่
ทัง้ นี้ กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต ้องไม่เ ข ้าไปมีสว่ นร่วมในการคอร์รัปชัน
เจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐและเอกชน
แนวปฏิบต
ั ิ : บุคลากรทุกระดับของบริษัทต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทางทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ ดังนี้
1.
ปฏิบัต ต
ิ ามนโยบายการป้ องกัน และต่อ ต ้านการทุจริต การให ้หรือ รับ สิน บน จรรยาบรรณธุร กิจ รวมทัง้ กฎ ระเบีย บ และ
่ ในทุกรูปแบบ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ ้อม
ข ้อบังคับของบริษัทฯ โดยต ้องไม่เข ้าไปเกีย
่ วข ้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน
่ การให ้หรือรับสินบน แก่ผู ้ทีม
2.
ไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็ นการทุจริต คอร์รัปชัน
่ ส
ี ว่ นได ้เสียทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กับกลุม
่ บริษัทฯ ในเรือ
่ งทีต
่ นมีหน ้าทีร่ ับผิดชอบทัง้ ทางตรงหรือโดยอ ้อม เพือ
่ ให ้ได ้มาซึง่ ผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง
หรือผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
่ ถือเป็ นการกระทาผิดตามข ้อบังคับเกีย
3.
ผู ้ทีก
่ ระทาการทุจริต คอร์รัปชัน
่ วกับการทางานว่าด ้วยการบริหารงานบุคคล สาหรับ
พนักงาน ซึง่ จะต ้องได ้รับการพิจารณาโทษทางวินัยทีก
่ าหนดไว ้ รวมถึงอาจได ้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานัน
้ ผิด
กฎหมายด ้วย
4.
บริษัทฯ มีแนวทางในการติดตามประเมินผลและการสอบทานมาตรการดาเนินงานอย่างสมา่ เสมอ เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับการ
เปลีย
่ นแปลงของกฎหมาย และสภาพการดาเนินธุรกิจ
การเคารพสิทธิมนุษยชน
แนวปฏิบัต ิ : ผู ้บริหารและพนักงานมีหน ้าทีต
่ ้องปฏิบัตต
ิ ามหลักสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นในหลักนิตธิ รรม และประพฤติปฏิบัตห
ิ น ้าทีข
่ อง
ตนภายใต ้หลักการการเคารพในศักดิศ
์ รีความเป็ นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ และปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน
1.
บริษัทฯ ตระหนักต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึง่ เป็ นสิทธิขน
ั ้ พืน
้ ฐานทีม
่ นุษย์ทก
ุ คนพึงมีโดยเสมอภาคกันเพือ
่ การดารงชีวต
ิ
อยู่ได ้อย่างมีศักดิศ
์ รีโดยจะไม่มบ
ี ุคคลใดได ้รับการปฏิบัตอ
ิ ย่างไม่เป็ นธรรม หรือเลือกปฏิบัต ิ ไม่ว่าจะเป็ นการเลือ กปฏิบัต ิ
้ ชาติ เผ่าพันธุ์ สีผวิ ต ้นตระกูล ต ้นกาเนิดของชาติหรือสังคม ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ลักษณะ หรือ
เนือ
่ งจากเชือ
ิ หรือสถานะอืน
รูปลักษณ์ทางกายภาพ ภาษา ความเห็นทางการเมือง ทรัพย์สน
่ ใด
2.
ผู ้บริห ารและพนัก งานมีห น ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบ รวมถึง ส่ง เสริมสิท ธิตามระเบียบสังคมและระเบีย บสากลในทุก ๆ และ
เพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่าการดาเนินธุรกิจดังกล่าวมิได ้มีสว่ นร่วมกระทาหรืองดเว ้นการกระทาอันเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผู ้บริหาร
และพนักงานจึงควรให ้ความสาคัญกับการร่วมธุรกิจกับลูกค ้าหรือคูค
่ ้าทีเ่ คารพหลักการดังกล่าว
3.
ให ้ความสาคัญกับสิทธิทเี่ ท่าเทียมกันของสตรี โดยให ้ความสาคัญและเคารพเสรีภาพในเรือ
่ ง สัญชาติ สถานภาพทางสังคม
้ ทางสังคม ลักษณะ เชือ
้ ชาติ วิถท
สุขภาพ การศึกษา สิทธิในการทางาน ชนชัน
ี างเพศ เป็ นต ้น
4.
มุง่ มั่นและรักษาไว ้ซึง่ สภาพการทางานทีเ่ ป็ นธรรมและเป็ นแบบอย่างทีด
่ ใี นการดาเนินธุรกิจและด ้านอืน
่ ๆ ทีเ่ ป็ นไปตามสิทธิ
มนุษยชน อาทิ การไม่ใช ้แรงงานเด็ก หรือเรือ
่ งอืน
่ ๆ ทีแ
่ สดงถึงการไม่เคารพต่อหลักสิทธิมนุษย์ชน หรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ นอยูบ
่ น
มาตรฐานสากลเกีย
่ วกับหลักการด ้านสิทธิมนุษย์ชน สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
การปฎิบ ัติตอ
่ แรงงานอย่างเป็นธรรม
ผู ้บริห ารจะต ้องปฏิบัต ต
ิ ่อ พนั ก งานอย่างยุต ธ
ิ รรม บริห ารงานโดยไม่ม ีค วามล าเอีย ง สนั บ สนุ นในการสร ้างศัก ยภาพใน
ความก ้าวหน ้าและเพิม
่ ประสิท ธิภ าพในการท างานของพนั ก งาน รวมทัง้ ส่งเสริมให ้พนั ก งานมีค วามเข ้าใจในเรื่อ งจรรยาบรรณ ที่
พนักงานต ้องพึงปฏิบต
ั ิ จัดสวัสดิการให ้พนักงานอย่างเหมาะสมตามผลการทางานอย่างเป็ นธรรม
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กิจกรรม มอบประกาศเกียรติคณ
ุ สาหร ับพน ักงานเกษียณอายุประจาปี 2561
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กิจกรรม มอบโบน ัสทอง “โครงการร ักษารถดี ข ับขีป
่ ลอดภ ัย (12 ยิม
้ ) ว ันที่ 25 พ.ย. 2561 บริษ ัทฯ ได้จ ัดงานมอบโบน ัส
โครงการ “ร ักษารถดี ข ับขีป
่ ลอดภ ัย” (12 ยิม
้ )” ให้ก ับน ักข ับของบริษ ัททีม
่ ผ
ี ลงานดีเด่น จานวน 37 ท่าน ณ อมตะคาส
เซิล จ.ชลบุร ี

นโยบายพ ัฒนาบุคลากรของบริษ ัท
บริษั ท ฯ มี น โยบ ายในการเส ริม สร า้ งความรู แ
้ ละพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การพั ฒ นานั กขั บ (Driver
ั ผัสกับลูกค ้าโดยตรง ดังนัน
Development) ซึง่ เป็ นบุคลากรส่วนใหญ่บริษัทฯ และเป็ นผู ้ทีส
่ ม
้ บริษัทฯ จึงมุง่ เน ้นพัฒนาด ้านการขับขี่
่ ก
เพือ
่ ส่งมอบคุณภาพในการบริการสูล
ู ค ้า ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให ้มีการอบรม ดังนี้
ว ันทีจ
่ ัดอบรม

รายการฝึ กอบรม

จานวนชว่ ั โมงการอบรม

จานวนพน ักงานเข้าร ับการอบรม

7 เม.ย.
28 เม.ย.
9 มิ.ย.
5 ก.ค.
19 ส.ค.
2 ก.ย.
9 ก.ย.
23 ก.ย.
25 พ.ย.

การขับขีเ่ ชิงป้ องกันอุบต
ั เิ หตุ
การขับขีเ่ ชิงป้ องกันอุบต
ั เิ หตุ
การขับขีเ่ ชิงป้ องกันอุบต
ั เิ หตุ
การขับขีเ่ ชิงป้ องกันอุบต
ั เิ หตุ
การขับขีเ่ ชิงป้ องกันอุบต
ั เิ หตุ
การขับขีเ่ ชิงป้ องกันอุบต
ั เิ หตุ
การขับขีเ่ ชิงป้ องกันอุบต
ั เิ หตุ
การขับขีเ่ ชิงป้ องกันอุบต
ั เิ หตุ
การขับขีเ่ ชิงป้ องกันอุบต
ั เิ หตุ
รวม

6
6
6
6
6
6
6
6
6

23
26
28
25
27
21
33
26
23
232

รายงานประจาปี 2561 บริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน)

หน้าที่ 40

กิจกรรมอบรม “การข ับขีเ่ ชิงป้องก ัน” โดยศาสตราจารย์ (กิตติมศ ักดิ)์ บุญชนะ วิช ัยกุล วิทยากรจากสมาคมส่งเสริม
ความปลอดภ ัยและอนาม ัยในการทางาน (ประเทศไทย)

้ เมือ
กิจกรรม Sefety Day 2018 จ ัดขึน
่ ว ันจ ันทร์ท ี่ 8 ตุลาคม 2561 ณ พ ัฒนากอล์ฟแอนด์รส
ี อทร์ท ศรีราชา
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ความร ับผิดชอบต่อลูกค้า
1.
2.
3.
4.

บริษัทฯ จะปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ลูกค ้าอย่างเป็ นธรรมในเรือ
่ งของสินค ้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบต
ั แ
ิ ละไม่เปิ ดเผยข ้อมูลของลูกค ้าที่
ตนได ้ล่วงรู ้มาเนือ
่ งจากการดาเนินธุรกิจ อันเป็ นข ้อมูลทีต
่ ามปกติวส
ิ ัยจะพึงสงวนไว ้ไม่เปิ ดเผย เว ้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตาม
หน ้าทีต
่ ามกฎหมาย
บริษัทฯ จะปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อตกลงและเงือ
่ นไขต่างๆ กับลูกค ้าอย่างเป็ นธรรม หากปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อตกลงหรือเงือ
่ นไขไม่ได ้ต ้องรีบ
แจ ้งให ้ลูกค ้าทราบเพือ
่ หาทางออกร่วมกัน
ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมือ
่ พบเห็นการกระทาทีเ่ ข ้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันทีเ่ กีย
่ วข ้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็ นหน ้าทีท
่ ี่
ต ้องแจ ้งให ้ผู ้บังคับบัญชา หรือบุคคลทีร่ ับผิดชอบได ้ทราบ และให ้ความร่วมมือในการตรวจสอบข ้อเท็จจริงต่างๆ
่ งต่อ การเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น บุคลากรทุก ระดับของบริษั ทฯ และบริษั ทคู่ค ้า
ในการดาเนินการใดๆ ทีอ
่ าจมีความเสีย
จะต ้องปฏิบต
ั โิ ดยเฉพาะในเรือ
่ งดังต่อไปนี้ ด ้วยความระมัดระวัง
การให ้หรือ รับของขวัญ ของกานัล การเลีย
้ งรับรอง และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ให ้เป็ นไปตามแนวปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ท
ี ี่
กาหนดไว ้ในคูม
่ อ
ื การกากับดูแลกิจการทีด
่ แ
ี ละจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการป้ องกันและต่อต ้านการทุจริต
การให ้หรือรับสินบน
การให ้เงินบริจาคเพือ
่ การกุศล จะต ้องกระทาในนามบริษัทฯ แก่องค์กรใดๆ ทีม
่ วี ต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ประโยชน์ตอ
่ สังคม
่ ถือ ได ้ มีใบรับรองและต ้องดาเนินการด ้วยความโปร่งใส ผ่านขัน
โดยต ้องเป็ นองค์ก รทีเ่ ชือ
้ ตอนตามระเบีย บของ
บริษั ทฯ ทีก
่ าหนดไว ้ และถูก ต ้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีก ารติดตามและตรวจสอบ เพือ
่ ให ้มั่นใจว่าเงินบริจาค
ไม่ได ้ถูกนาไปใช ้เพือ
่ เป็ นข ้ออ ้างในการติดสินบน
ิ แก่กจิ กรรมหรือโครงการใด ต ้องมีการระบุชอ
ื่ บริษัท โดย
การให ้เงินสนับสนุน ไม่วา่ จะเป็ นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สน
การให ้การสนับสนุนนัน
้ ต ้องมีวัตถุประสงค์ เพือ
่ ส่งเสริมธุรกิจ ภาพลัก ษณ์ทด
ี่ ข
ี องบริษัท และต ้องดาเนินการด ้วย
ความโปร่งใส ผ่านขัน
้ ตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ทีก
่ าหนดไว ้ และถูกต ้องตามกฎหมาย
้ จัดจ ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับภาครัฐหรือเจ ้าหน ้าที่
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ
ภาครัฐ หรือ เอกชน ตลอดจนบุคคลทีม
่ ห
ี น ้าทีเ่ กีย
่ วข ้องในการดาเนินธุร กิจของบริษั ท ฯ จะต ้องเป็ นไปด ้วยความ
่ สัตย์ และต ้องดาเนินการให ้เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย
โปร่งใส ซือ
่ วข ้อง
ิ ธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พงึ
บริษัทฯ มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสท
ตระหนัก ทีจ
่ ะไม่ดาเนินการ หรือดาเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนาทรัพยากรใดๆ ของบริษัท ไปใช ้เพือ
่ ดาเนินการ
หรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทาให ้บริษัทฯ สูญเสียความเป็ นกลางหรือได ้รับความเสียหายจากการเข ้าไปมีสว่ น
เกีย
่ วข ้องและการให ้ความช่วยเหลือทางการเมือง

มาตรการและแนวทางการดาเนินงาน
1.
บริษั ทฯ จะสนั บ สนุ น ส่ง เสริม และให ้ความรู ้กับ บุค ลากรทุ ก ระดั บ เห็ น ความส าคัญ และมีจ ิต ส านึก ในการต่อ ต ้านทุจ ริต
่ รวมทัง้ จัดให ้มีการควบคุมภายในเพือ
่ การให ้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
คอร์รัปชัน
่ ป้ องกันการทุจริต คอร์รัปชัน
่ นี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้ แต่การสรรหาหรือการ
2.
แนวปฏิบัตใิ นการต่อต ้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
คัดเลือกบุคลากร การเลือ
่ นตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบัตงิ านและการให ผ
้ ลตอบแทนแก่พนักงาน โดย
ก าหนดให ้ผู ้บัง คับ บัญ ชาทุก ระดับ มีห น า้ ที่ส ื่อ สารท าความเข ้าใจกับ พนั ก งานผู ้ใต ้บัง คับ บัญ ชา เพื่อ น าไปใช ้ปฏิบัตใิ น
กิจกรรมทางธุรกิจทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบต
ั ใิ ห ้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล ้องกับแนวปฏิบต
ั ิ
นี้
่ ที่
3.
บริษัทฯ จะให ้ความเป็ นธรรมและคุ ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอืน
่ ใดทีแ
่ จ ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรือ
่ งการทุจริต คอร์รัปชัน
เกีย
่ วข ้องกับบริษัทฯ รวมถึงพนักงานทีป
่ ฏิเสธต่อการกระทา โดยใช ้มาตรการคุ ้มครองผู ้ร ้องเรียน หรือผู ้ทีใ่ ห ้ความร่วมมือใน
่ ตามทีก
การรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
่ าหนดไว ้ในนโยบายการรับข ้อร ้องเรียน
การดูแลร ักษาสิง่ แวดล้อม
บริษัทฯ ได ้ให ้ความสาคัญด ้านการจัดการสิง่ แวดล ้อม โดยมีการให ้ความรู ้และฝึ กอบรมพนักงาน ซึง่ ได ้ตระหนักดีวา่ การ
้ เพลิงและการปล่อยมลภาวะ รวมไปถึงอาจมีของเสียจากกระบวนการซ่อมบารุงรถ
ให ้บริการด ้วยรถโดยสารขนาดใหญ่จะมีการใช ้เชือ
โดยสาร อาทิ น้ามันเครือ
่ ง อะไหล่เก่า เป็ นต ้น ดังนัน
้ เพือ
่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมทีอ
่ าจเกิดขึน
้ จากการดาเนินการ บริษัทฯ จึงได ้
ดาเนินการบริหารจัดการด ้านคุณภาพสิง่ แวดล ้อม ดังนี้

การลดมลภาวะทางอากาศทีเ่ กิดจากการเผาผลาญของเครือ
่ งยนต์รถโดยสาร ด ้วยการเลือกใช ้เครือ
่ งยนต์ใหม่ และมีก าร
บารุงรักษาตามคูม
่ อ
ื ทีถ
่ ก
ู ต ้อง
้ เพลิงทีไ่ ด ้มาตรฐาน ไม่มส
้ บรรยากาศ

เลือกใช ้น้ามันเชือ
ี ารตะกัว่ ซึง่ จะส่งผลต่อชัน

ไม่ดัดแปลงหรือกระทาการใดๆ ต่อเครือ
่ งยนต์ ทีไ่ ม่ได ้ตามหลักวิศวกรรมยานยนต์ ส่งผลต่อการเผาไหม ้ของเครือ
่ งยนต์จน
ก่อให ้เกิดมลภาวะทางอากาศ

การกาจัดของเสียทีอ
่ าจเกิดขึน
้ จากการซ่อมบารุงรถโดยสาร ส่วนกระบวนการซ่อมบารุงรถยนต์ ปั จจุบันได ้จัดการให ้มีการ
่ วชาญ อาทิ น้ ามันเครือ
จัดเก็บโดยผู ้เชีย
่ ง ทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นถ่าย ได ้ว่าจ ้างบุคคลภายนอกดาเนินการกาจัดอย่างถูกวิธเี พือ
่ ลด
ผลกระทบทีอ
่ าจเกิดกับสิง่ แวดล ้อม
การร่วมพ ัฒนาชุมชนหรือส ังคม
บริษัทฯ จะปฏิบต
ั ห
ิ รือควบคุมให ้มีการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย
่ วข ้องและรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให ้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทากิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ
่ ชุมชนและสังคม ทัง้ ในชุมชนใกล ้เคียงและชุมชนอืน
่ ๆ
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาเนินงานทีม
่ ค
ี วามรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล ้อม และผู ้มีสว่ นได ้เสียบริษัท
ฯ จะสนับสนุนให ้มีนวัตกรรมทัง้ ในระดับกระบวนการทางานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึง่ หมายถึงการทาสิง่
ต่างๆ ด ้วยวิธใี หม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ย นแปลงทางความคิด การผลิต เพือ
่ เพิม
่ มูล ค่า เป้ าหมายของนวัตกรรมคือ การ
เปลีย
่ นแปลงในเชิงบวก เพือ
่ ทาให ้สิง่ ต่างๆ เกิดเปลีย
่ นแปลงในทางทีด
่ ข
ี น
ึ้ ก่อผลิตผลทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ทัง้ นีเ้ พือ
่ ให ้เกิดประโยชน์ตอ
่ สังคม
สูงสุด
กิจกรรมเพือ
่ ประโยชน์ตอ
่ ส ังคมและสิง่ แวดล้อม (After Process)
บริษัทฯ ให ้การสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ
่ สังคมและสิง่ แวดล ้อมแก่ชม
ุ ชนในพืน
้ ทีใ่ กล ้เคียง ทัง้ ในรูปแบบของการ
สนับสนุนให ้พนักงานของบริษัทฯ เข ้าร่วมกิจกรรมและการอานวยความสะดวกให ้ด ้วยการนารถบัสของบริษัทฯ ให ้บริการรับส่งโดยไม่
คิดค่าใช ้จ่าย

รายงานประจาปี 2561 บริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน)

หน้าที่ 42

สน ับสนุนพาน ักเรียนเข้าค่ายกิจการพ ัฒนาการเรียนการสอนระด ับปฐมว ัย “ลูกเสือน้อย” ณ ค่ายลุกเสือก ัญจ
น ัช อาเภอบ้านฉาง จ ังหว ัดระยอง

่ ง
การควบคุมภายในและการบริหารจ ัดการความเสีย
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให ้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิท ธิผลของการ
ควบคุมภายในทีฝ
่ ่ ายบริห ารจัดให ้มีข น
ึ้ เพือ
่ ให ้มั่นใจได ้ว่า บริษั ทฯ มีร ะบบการควบคุมภายในและการติด ตามดูแ ลการดาเนินงาน
เหมาะสม เพีย งพอ ในการดูแ ลการด าเนิน งานให ้เป็ นไปตามเป้ าหมาย วัต ถุป ระสงค์ กฎหมาย และข ้อก าหนดที่ส อดคล ้องกับ
แนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. และตลท. และระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัท ได ้กาหนดให ้มีการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง้ โดย มีการเปิ ดเผยไว ้ในแบบ
แสดงรายการข ้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริษัท (แบบ 56-2)
คณะกรรมการตรวจสอบได ้สอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการแสดง
ความเห็ นของผู ้สอบบัญ ชีเกี่ย วกับ ระบบการควบคุม ภายในของบริษั ทฯ ที่เพีย งพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัตงิ านให ้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็ นประจา (รายไตรมาส)
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ
่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเข ้า
ร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได ้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ ายบริหารทีผ
่ า่ น
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปได ้ว่า การควบคุมภายในด ้านต่างๆ 5 องค์ประกอบตามแนวทางของ COSO คือ
่ ง การควบคุมการปฏิบัตงิ าน ระบบสารสนเทศและการสือ
่ สารข ้อมูล และระบบการ
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย
ติดตาม รวมถึงผลการตอบแบบประเมินความเพีย งพอของระบบควบคุมภายในทีส
่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด คณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมสาหรับการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ แล ้ว ซึง่ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มค
ี วามเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได ้ปฏิบต
ั ิ
ตามมาตรฐานทางบัญ ชีท ย
ี่ อมรับโดยทั่วไปของสานั ก งานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์แ ละข ้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการมีระบบควบคุมภายในเรือ
่ งการทาธุรกรรมกับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู ้บริหาร หรือ
บุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทัง้ นี้ ทีผ
่ า่ นมา การพิจารณาอนุมต
ั ธิ รุ กรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องดังกล่าว จะอยู่
ภายใต ้การพิจารณาถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ เป็ นหลัก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกาหนดนโยบายเพือ
่ เพิม
่ ความระมัดระวังใน
การทาธุรกรรมดังกล่าว โดยการพิจารณาอนุมัตก
ิ ารทาธุรกรรมในอนาคต จะถูกพิจ ารณาจากผู ้ทีไ่ ม่มส
ี ว่ นได ้เสียในธุรกรรมดังกล่าว
เท่านัน
้ ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษั ท ฯ ได ้ให ้ความสาคัญ เรือ
่ งการกากับให ้องค์ก รเป็ นบริษั ท ฯ จดทะเบียนทีม
่ ก
ี ระบวนการก ากับดูแ ล
กิจการทีด
่ ี (Good Corporate Governance) อย่างแท ้จริงให ้มากขึน
้ ด ้วย
1.
ข้อส ังเกตจากการสอบทานการควบคุมภายในทีเ่ กีย
่ วข้องก ับการจ ัดท าและการนาเสนองบการเงิน ของผูส
้ อบ
บ ัญชี สาหร ับปี 2561
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึง่ เป็ นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได ้มีรายงานข ้อสังเกตและข ้อเสนอแนะเกีย
่ วกับ
ระบบควบคุมภายในทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต ้องตามควรของกิจการเพือ
่ ออกแบบวิธก
ี ารตรวจสอบ
ทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช ้เพือ
่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ ประสิท ธิผลของการควบคุมภายในกิจการ จากการ
ตรวจสอบงบการเงินประจาปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ทางผู ้สอบบัญชีไม่พบข ้อบกพร่องของควบคุมภายในทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
โดยได ้รายงานต่อทีป
่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2562 เมือ
่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 รับทราบแล ้ว
ข้อส ังเกตการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษ ัทฯ ของผูต
้ รวจสอบภายในประจาปี 2561
บริษัทได ้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึน
้ ภายในบริษัทฯ โดยมอบหมายให ้นางสาวอรอินทุ์ อินทร์เจริญสุข เป็ นผู ้ตรวจสอบ
ภายในตัง้ แต่วน
ั ที่ 1/2561 เมือ
่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยปฏิบต
ั งิ านอย่างอิสระและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นราย
ไตรมาส ตามแผนการปฏิบต
ั งิ านตรวจสอบภายในประจาปี 2561 ซึง่ ทางคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าแผนการปฏิบต
ั งิ านตรวจสอบ
ภายในประจาปี มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ตอ
่ บริษัทฯ ดังนี้
สาหร ับ
เรือ
่ งทีต
่ รวจสอบ
ช่วงเวลาทีต
่ รวจสอบ
ไตรมาสที่ 1
ทบทวนและติดตามผลการดาเนินงานตามข ้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน
มี.ค. - เม.ย.
ระหว่างปี 2558 - 2560
ไตรมาสที่ 2
การตรวจติดตามการบริหารการเดินรถ ISO 39001: 2012 โดยผู ้ตรวจสอบภายนอก BSI
มิ.ย. - ก.ค.
และการตรวจสอบกระบวนการจ่ายเงินเดือน
่ งองค์กร
ไตรมาสที่ 3
ระบบงานวงจรรายจ่ายและบริหารจัดการความเสีย
ก.ย. - ต.ค.
ไตรมาสที่ 4
ระบบการจัดการความปลอดภัยด ้านจราจรทางถนน ISO 39001 และ การบริหาร
ธ.ค. - ม.ค.
ิ ถาวร รถรับส่งพนักงาน
ทรัพย์สน
หมายเหตุ : เรือ
่ งการตรวจติดตามการบริหารการเดินรถ ISO 39001: 2012 โดยผู ้ตรวจสอบภายนอก BSI และการบริหารจัดการ
่ งองค์กร ทาการตรวจสอบร่วมกับนายอภิวฒ
ความเสีย
ั น์ ปะตังเวสัง
2.
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษ ัท สาหรับแผนการตรวจสอบภายในประจาปี 2561 ดังนี้
ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครงที
ั้ ่ 2/2561 เมือ
่ ว ันที่ 8 พ.ค. 2561 สาหรับไตรมาสที่ 1 เรือ
่ งการทบทวนและติดตาม
ผลการดาเนินงานตามข ้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในประหว่างปี 2558 - 2560
คณะกรรมการตรวจสอบให ้ความเห็ นว่า ให ้น าข ้อเสนอแนะทีท
่ างกรรมการตรวจสอบแนะน าไปใช ้ในการทบทวนและ
สรุปผลเพือ
่ การปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให ้มีประสิทธิภาพ
ทีป
่ ระชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ ครงที
ั้ ่ 3/2561 เมือ
่ ว ันที่ 9 ส.ค. 2561 ส าหรับไตรมาสที่ 2 เรือ
่ งการตรวจติดตามการ
บริหารการเดินรถ ISO 39001 : 2012 จากผู ้สอบสอบภายนอก BSI และกระบวนการจ่ายเงินเดือน
คณะกรรมการตรวจสอบให ้ความเห็ นว่า ให ้นาข ้อเสนอแนะที่ท างกรรมการตรวจสอบแนะน าไปใช ้ในการปรับ ปรุง การ
ดาเนินงาน
ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครงที
ั้ ่ 4/2561 เมือ
่ ว ันที่ 6 พ.ย. 2561 สาหรับไตรมาสที่ 3 เรือ
่ งระบบวงจรรายจ่ายและ
่ ง
การบริหารจัดการความเสีย
คณะกรรมการตรวจสอบให ้ความเห็ นว่า ให ้นาข ้อเสนอแนะที่ท างกรรมการตรวจสอบแนะน าไปใช ้ในการปรับ ปรุง การ
ดาเนินงาน
ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครงที
ั้ ่ 1/2562 เมือ
่ ว ันที่ 26 ม.ค 2562 สาหรับไตรมาสที่ 4 เรือ
่ งระบบการจัดการความ
ิ ถาวร รถรับส่งพนักงาน
ปลอดภัยด ้านจราจรทางถนน ISO 39001 และการบริหารทรัพย์สน
คณะกรรมการตรวจสอบให ้ความเห็ นว่า ให ้นาข ้อเสนอแนะที่ท างกรรมการตรวจสอบแนะน าไปใช ้ในการปรับ ปรุง การ
ดาเนินงาน
โดยครัง้ นี้ทางผู ้ตรวจสอบภายในได ้เสนอแผนประจาปี 2562 ซึง่ ทางคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าแผนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบภายในประจาปี มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ตอ
่ บริษัทฯ ดังนี้
สาหร ับ
เรือ
่ งทีต
่ รวจสอบ
ช่วงเวลาทีต
่ รวจสอบ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

่ งองค์กร
ระบบงานวงจรรายได ้ และการบริหารความเสีย
้ (รถร่วมบริการ) และ IT General
การบริหารจัดการงานให ้บริการตามสัญญาระยะสัน
Control Audit
ระบบการจัดการความปลอดภัยด ้านจราจรทางถนน (ISO 39001) และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กระบวนการซ่อมบารุงและอะไหล่ และระบบวงจรรายจ่าย

มี.ค. - เม.ย.
มิ.ย. - ก.ค.
ก.ย. - ต.ค.
ธ.ค. - ม.ค.

รายการระหว่างก ัน
บริษัทฯ มีนโยบายการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันด ้วยความยุตธิ รรมตามราคาตลาดเป็ นไปตามปกติธรุ กิจการค ้า (Fair and
at arms’length) เพือ
่ เป็ นการรักษาผลประโยชน์ให ้กับบริษัทฯ โดยคานึงถึงการกระทาอันไม่มล
ี ก
ั ษณะขัดแย ้งต่อผลประโยชน์ของ
บริษัท
รายการระหว่างก ัน
บุคคลทีอ
่ าจมีความข ัดแย้ง
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน
ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผล

บุคคลทีอ
่ าจมีความข ัดแย้ง
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน
ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผล

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน
ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผล

นายวิว ัฒน์ กรมดิษฐ์
ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ / รองประธานกรรมการบริษัท / ทีป
่ รึกษาบริษัท
ค่าปรึษาทัง้ ปี โดยบริษัทแต่ตงั ้ นายวิวฒ
ั น์ เป็ นทีป
่ รึกษาและให ้แนวทางในการดาเนินธุรกิจแก่
บริษัท
ปี 2561 จานวนเงิน 0.6 ล ้านบาทและปี 2560 จานวนเงิน 0.6 ล ้านบาท
• บริษัทฯ แต่งตัง้ นายวิวฒ
ั น์ฯ เป็ นทีป
่ รึกษาในการดาเนินธุรกิจ จากมติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ ที่ 1/2558 ครัง้ แรกหลังแปรสภาพ เมือ
่ วันที่ 25 มี .ค. 2558 เนือ
่ งจาก นายวิวฒ
ั น์ฯ
่ วชาญ และมีประสบการณ์ในธุรกิจทีเ่ กีย
เป็ นผู ้เชีย
่ วข ้องมายาวนาน ซึง่ จะได ้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะทีป
่ รึกษาเป็ นรายเดือนในอัตราคงที่ ทัง้ นี้ ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 6/2558 เมือ
่
วันที่ 14 ธ .ค. 2558 มีมติให ้ปรับเพิม
่ ค่าตอบแทนตาแหน่งทีป
่ รึกษาธุรกิจจากเดิมเดือนละ
20,000 บาท(ซึง่ ไม่รวมภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย 5%) เป็ นเดือนละ 50,000 บาท (ซึง่ ไม่รวมภาษี ณ ที่
จ่าย 5%) เพือ
่ ให ้เหมาะสมและสอดคล ้องกับภาระหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบทีเ่ พิม
่ ขึน
้ จากการ
ขยายตัวของธุรกิจ ภายหลังจากการทีบ
่ ริษัทได ้ระดมทุนด ้วยการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุน
ให ้แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) และเข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
โดยค่าตอบแทนใหม่ดงั กล่าว มีผลตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 ม .ค. 2559 เป็ นต ้นไป จนกว่าจะมีการ
เปลีย
่ นแปลง
้ 0.6 ล ้านบาท
• ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 ค่าทีป
่ รึกษาสาหรับ 12 เดือนรวมทัง้ สิน
บมจ.ไทยศรีประก ันภ ัย
บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องกับนายชาติชาย พานิชชีวะ โดยนายชาติชายฯ เข ้าเป็ นกรรมการในบริษัท
ค่าเบีย
้ ประกันภัยจ่ายทัง้ ปี บริษัททาสัญญาประกันภัยรถกับ บมจ.ไทยศรีประกันภัย
ปี 2561 จานวนเงิน 6.4 ล ้านบาทและปี 2560 จานวนเงิน 5.2 ล ้านบาท
• ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทฯ มีรถโดยสารเพือ
่ ให ้บริการจานวน 280 คัน และรถสนับสนุน
จานวน 9 คัน โดยบริษัทฯ ทากรมธรรม์ประกันภัยรถสาหรับบริษัททุกคันซึง่ ให ้ความคุ ้มครองต่อ
ชีวต
ิ ร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอกและผู ้โดยสารในรถ คุ ้มครองความเสียหายต่อ
ิ ของบุคคลภายนอก และคุ ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ เพือ
่ งที่
ทรัพย์สน
่ ป้ องกันความเสีย
้ นารวม 7 ราย
อาจจะเกิดขึน
้ ในอนาคต โดยบริษัททาประกันภัยรถกับบริษัทประกันภัยชัน
(อาคเนย์,ไทยศรีประกันภัย, MSIG, ประกันคุ ้มภัย, พี.แอนด์.แอสโซซิเอทส์ 1992 ,ไทย
ประกันภัย และมิตซุย สุมโิ ตโม อินชัวรันซ์) เพือ
่ คุ ้มครองการเดินรถ และคุ ้มครองผู ้โดยสาร
พนักงานขับ รวมถึงตัวรถ
ค่าเบีย
้ ประกันภัยจ่ายล่วงหน ้า
ปี 2561 จานวนเงิน 4.3 ล ้านบาทและปี 2560 จานวนเงิน 3.9 ล ้านบาท
• ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทฯ ทาประกันภัยรถกับ บมจ.ไทยศรีประกันภัย รวม 139 กรมธรรม์
โดยบริษัทได ้เปรียบเทียบค่าเบีย
้ ประกันและเงือ
่ นไขทีเ่ กีย
่ วข ้องก่อนตัดสินใจทาประกัน ซึง่ มีบาง
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รายการระหว่างก ัน

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน
ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
บุคคลทีอ
่ าจมีความข ัดแย้ง
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน
ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผล

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน
ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผล

บุคคลทีอ
่ าจมีความข ัดแย้ง
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน
ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผล

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน
ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผล

กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าบางรายจะขอให ้บริษัททากรมธรรม์ทเี่ พิม
่ ความคุ ้มครอง ทัง้ ด ้านจานวนเงินรวมถึง
เงือ
่ นไขการคุ ้มครอง ซึง่ บมจ.ไทยศรีประกันภัยได ้เสนอเงือ
่ นไขตรงกับความต ้องการของลูกค ้า
และมีความสมเหตุสมผล
ค่าเบีย
้ ประกันภัยค ้างจ่าย
ปี 2561 จานวนเงิน 1.8 ล ้านบาทและปี 2560 จานวนเงิน 3.4 ล ้านบาท
• ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 ยังไม่มค
ี า่ เบีย
้ ประกันภัยค ้างจ่ายกับทาง บมจ.ไทยศรีประกันภัย จานวน
้ 6.40 ล ้านบาท
1.81 ล ้านบาท ดังนัน
้ ค่าเบีย
้ ประกันภัยสาหรับ 12 เดือน ทัง้ สิน
บจก.กรมดิษฐ์ พาร์ค
บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องกับกลุม
่ นายวิวฒ
ั น์ฯ เข ้าเป็ นกรรมการในบริษัทฯ ดังกล่าว
ยอดค่าใช ้จ่าย 12 เดือน ค่าเช่าพืน
้ ทีค
่ า่ บริการและค่าเช่าทีด
่ น
ิ
ปี 2561 จานวนเงิน 1.7 ล ้านบาทและปี 2560 จานวนเงิน 1.2 ล ้านบาท
้ 1 อาคารกรมดิษฐ์พาร์ค ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุร ี
1. บริษัทเช่าพืน
้ ทีอ
่ าคารชัน
กับ บมจ. กรมดิษฐ์พาร์ค เพือ
่ ใช ้เป็ นอาคารสานักงาน บนพืน
้ ที่ 238 ตารางเมตร รวมระยะเวลา 3
ปี ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2563 ในอัตราค่าเช่าต่อเดือนดังนี้ ปี ท ี่ 1:18,200 บาท,
ปี ท ี่ 2: 20,000 บาท และปี ท ี่ 3: 22,000 บาท
2. สัญญาจ ้างบริการด ้านสาธารณูปโภค ภายนอกพืน
้ ทีเ่ ช่ากับบจก.กรมดิษฐ์พาร์คสาหรับการดูแล
ความเรียบร ้อยด ้านจราจร ความสะอาด ทีจ
่ อดรถ และสาธารณูปโภคภายในโครงการระยะเวลา 3
ปี ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 พ.ค. 2560 – 30 เม.ย. 2563 ในอัตราค่าบริการต่อเดือนดังนี้
ปี ท ี่ 1 : 13,500 บาท, ปี ท ี่ 2 : 15,000 บาท และปี ท ี่ 3 : 16,500 บาท
3. สัญญาเช่าทีด
่ น
ิ บริเวณด ้านหลังอาคารสานักงาน อาคารกรมดิษฐ์เนือ
้ ทีป
่ ระมาณ 600 ตรว. เพือ
่
ใช ้สถานทีจ
่ อดรถและโรงซ่อมบารุง ระยะเวลาเช่า 2 ปี 8 เดือน ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 ก.ย. 2560 - 30
เม.ย. 2563 โดยมีอต
ั ราค่าเช่าเดือนละ 33,000 บาท ทัง้ นี้ บริษัทเป็ นผู ้รับผิดชอบต่อค่า
สาธารณูปโภคภายในพืน
้ ทีเ่ ช่าด ้วยตนเอง ตามกาหนดไว ้ในสัญญา
้ 3 อาคารกรมดิษฐ์พาร์ค ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัด
4. บริษัทฯ เช่าพืน
้ ทีอ
่ าคารชัน
ชลบุร ี กับ บจก.กรมดิษฐ์พาร์ค เพือ
่ ใช ้เป็ นอาคารสานักงาน บนพืน
้ ทีร่ วม 70 ตารางเมตร รวม
ระยะเวลา 2 ปี 10 เดือนตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มี.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2563 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ
7,000 บาท
5. สัญญาจ ้างบริการด ้านสาธารณูปโภค ภายนอกพืน
้ ทีเ่ ช่ากับบจก.กรมดิษฐ์พาร์ค สาหรับการดูแล
ความเรียบร ้อยด ้านจราจร ความสะอาด ทีจ
่ อดรถ และสาธาณูปโภคภายในโครงการระยะเวลา 2
ปี 10 เดือน ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มี.ค. 2561- 31 ธ.ค. 2563 ในอัตราค่าบริการเดือนละ 7,490 บาท
• บริษัทฯได ้เปรียบเทียบค่าเช่าสานักงาน ค่าบริการสถานที่ และค่าเช่าทีด
่ น
ิ กับพืน
้ ทีข
่ ้างเคียง
พบว่าอัตราค่าเช่าสานักงานของบริษัทฯ ตา่ กว่าผู ้เช่ารายอืน
่ ในพืน
้ ทีใ่ กล ้เคียง เนือ
่ งจากบริษัทฯ
เช่ามาเป็ นระยะเวลานาน ประกอบกับขนาดพืน
้ ทีม
่ ากกว่าผู ้เช่ารายอืน
่ จึงทาให ้ได ้รับอัตราค่าเช่า
ทีต
่ า่ กว่าผู ้เช่ารายอืน
่
ยอดคงค ้างค่าเช่าและค่าบริการค ้างจ่ายกับ บจก.กรมดิษฐ์พาร์ค
ปี 2561 จานวนเงิน 0.2 ล ้านบาทและปี 2560 จานวนเงิน 0.2 ล ้านบาท
้
• ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 ทางบริษัทฯ ยังดาเนินการเช่าตามสัญญาเช่าพืน
้ ทีแ
่ ละบริการ อาคารชัน
้ ่ 3 รวม 70 ตารางเมตรและสัญญาเช่าทีด
ที่ 1 รวม 238 ตาราเมตร และชันที
่ น
ิ บริเวณด ้านหลัง
สาหรับใช ้เป็ นสถานทีจ
่ อดรถและโรงซ่อมเนือ
้ ทีป
่ ระมาณ 600 ตารางวา ซึง่ มีคา่ ใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้
12 เดือนจานวนทัง้ หมด 1.70 ล ้านบาท ค่าใช ้จ่ายปี 2560 มีจานวนทัง้ หมด 1.22 ล ้านบาท
• ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทฯ ยังมีรายการค่าเช่าและค่าบริการค ้างจ่ายจานวน 0.23 ล ้านบาท
ตามอัตราการใช ้จริงในเดือนธันวาคม 2561 ทีย
่ ังไม่ถงึ กาหนดชาระเงิน
บจก.เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ท ัวร์
บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องกับนางสาวนิชานันท์ฯ ซึง่ เป็ นผู ้บริหารบริษัทฯ โดยนางสาวนิชานันท์ฯ เข ้าเป็ น
กรรมการและผู ้ถือหุ ้นใหญ่ในบริษัทดังกล่าว
ยอดค่าใช ้จ่าย 12 เดือน บริษัทฯ จ ้างบริการรถร่วมจาก บจก.เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์
ปี 2561 จานวนเงิน 3.6 ล ้านบาทและปี 2560 จานวนเงิน 3.2 ล ้านบาท
• บริษัทฯ แต่งตัง้ นางสาวนิชานันท์ฯ เป็ นผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการตามมติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ ที่ 1/2559 เมือ
่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
• บริษัทฯ ว่าจ ้างรถบัสร่วมบริการ 2 คันจากบจก.เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ เพือ
่ ให ้บริการรับ-ส่ง
พนักงานของลูกค ้าทีจ
่ ัดทาสัญญามาตัง้ แต่ชว่ งแรกบริษัทฯ ก่อตัง้ เนือ
่ งจากในขณะนัน
้ บริษัทฯ
่ งในการลงทุน เพือ
ต ้องการกระจายความเสีย
่ ทีบ
่ ริษัทฯ จะได ้ไม่ต ้องลงทุนรถบัสของตนทัง้ หมด
ในการบริการ ซึง่ รถของบจก.เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ เป็ นรถทีว่ งิ่ กับบริษัทฯ มาตัง้ แต่บริษัทฯ
ก่อตัง้ เรือ
่ ยมาจนถึงปั จจุบน
ั ทัง้ นี้ การว่าจ ้างรถบัสร่วม จากบจก.เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ และรถ
บัสร่วมบริการอืน
่ มีเงือ
่ นไขและราคาค่าบริการเดียวกันกับรถร่วมบริการรายอืน
่
้
• ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทฯ มีพน
ั ธมิตรรถร่วมบริการกว่า 71 รายทีม
่ รี ถร่วมให ้บริการทัง้ สิน
90 คัน แบ่งเป็ นรถตู ้โดยสารร่วมบริการจานวน 80 คันและรถบัสโดยสารร่วมบริการจานวน 10
คัน ทัง้ นี้ บริษัทฯ ไม่มน
ี โยบายรับรถบัสโดยสารร่วมบริการเพิม
่ ในอนาคต
รายได ้ค่าบริการค ้างจ่าย ยอดคงค ้าง บริษัทฯ จ ้างบริการรถร่วมจาก บจก.เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์
ปี 2561 จานวนเงิน 0.9 ล ้านบาทและปี 2560 จานวนเงิน 0.9 ล ้านบาท
• ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทว่าจ ้างรถร่วมบริการจานวน 2 คัน จาก บจก. เอ็นพีอาร์ ทรานส์
ทัวร์ เพือ
่ ให ้บริการรับ - ส่งพนักงานของลูกค ้า โดยมีเครดิตเทอม 65 วัน โดยมียอดค ้างชาระ
จานวน 0.90 ล ้านบาท (ยอดค ้างชาระปี 2560 จานวน 0.87 ล ้านบาท) และรายได ้ค่าบริการรถ
้ 3.58 ล ้านบาท
ร่วมจานวนทีต
่ ้องจ่ายให ้ทัง้ สิน
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รายการระหว่างก ัน
บุคคลทีอ
่ าจมีความข ัดแย้ง
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน
ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผล

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน
ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผล

บุคคลทีอ
่ าจมีความข ัดแย้ง
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน
ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผล

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน
ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผล

นายอาพล เตชากูล
น ้องชายนายปิ ยะ เตชากูล
ยอดค่าใช ้จ่าย 12 เดือน บริษัทฯ จ ้างบริการรถร่วมจากนายอาพล เตชากูล
ปี 2561 จานวนเงิน 0.6 ล ้านบาทและปี 2560 จานวนเงิน 0.6 ล ้านบาท
• บริษัทฯ ว่าจ ้างรถตู ้ร่วมบริการ 1 คัน จากของนายอาพลฯ เพือ
่ ให ้บริการรับ-ส่งพนักงานของ
ลูกค ้าบางรายทีต
่ ้องการใช ้รถตู ้โดยสารในการรับ-ส่งพนักงาน ซึง่ บริษัทฯ ว่าจ ้างรถตู ้ร่วมบริการ
ในการดาเนินธุรกิจ เนือ
่ งจากการดาเนินธุรกิจด ้วยรถตู ้ของบริษัทฯ เอง จะมีอต
ั ราการทากาไรที่
ตา่ ไม่คุ ้มค่าในการลงทุน ทัง้ นี้ รถตู ้ร่วมบริการของนายอาพลฯ เป็ นรถตู ้ร่วมบริการทีว่ งิ่ กับบริษัทฯ
มาตัง้ แต่บริษัทฯ ก่อตัง้ เรือ
่ ยมาจนถึงปัจจุบน
ั ทัง้ นี้ การว่าจ ้างรถร่วมจากนายอาพลฯ และรถร่วม
บริการรายอืน
่ มีเงือ
่ นไขและราคาค่าบริการเดียวกันกับรถร่วมบริการรายอืน
่
้
• ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทฯ มีพน
ั ธมิตรรถร่วมบริการกว่า 71 รายทีม
่ รี ถร่วมให ้บริการทัง้ สิน
90 คัน แบ่งเป็ นรถตู ้โดยสารร่วมบริการจานวน 80 คันและรถบัสโดยสารร่วมบริการจานวน 10
คัน ทัง้ นี้ บริษัทฯ ไม่มน
ี โยบายรับรถบัสโดยสารร่วมบริการเพิม
่ ในอนาคต
รายได ้ค่าบริการค ้างจ่าย ยอดคงค ้าง บริษัทฯ จ ้างบริการรถร่วมจากนายอาพล เตชากูล
ปี 2561 จานวนเงิน 0.2 ล ้านบาทและปี 2560 จานวนเงิน 0.1 ล ้านบาท
• ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทฯ ว่าจ ้างรถตู ้ร่วมบริการจานวน 1 คัน จากนายอาพลฯ เพือ
่
ให ้บริการรับ-ส่งพนักงานของลูกค ้า โดยมีเครดิตเทอม 65 วัน โดยมียอดค ้างชาระจานวน 0.16
ล ้านบาท (ยอดค ้างชาระปี 2560 จานวน 0.13 ล ้านบาท) และรายได ้ค่าบริการรถร่วมจานวนที่
้ 0.60 ล ้านบาท
ต ้องจ่ายให ้ทัง้ สิน
นายวิน ัย พุม
่ พิศ
นายวินัย พุม
่ พิศ เป็ นผู ้บริหารของบริษัทฯ
ยอดค่าใช ้จ่าย 12 เดือน บริษัทฯ จ ้างบริการรถร่วมจากนายวินัย พุม
่ พิศ
ปี 2561 จานวนเงิน 0.7 ล ้านบาทและปี 2560 จานวนเงิน 0.7 ล ้านบาท
• บริษัทฯ แต่งตัง้ นายวินัยฯ เป็ นผู ้จัดการฝ่ ายปฎิบต
ั ก
ิ ารจากมติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่
1/2559 เมือ
่ วันที่ 25 ก.พ. 2559 จึงต ้องเปิ ดเผยรายการระหว่างกันโดยเริม
่ ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 2 ปี
2559
• บริษัทฯ ว่าจ ้างรถตู ้ร่วมบริการ 1 คัน จากของนายวินัยฯ เพือ
่ ให ้บริการรับ-ส่งพนักงานของลูกค ้า
บางรายทีต
่ ้องการใช ้รถตู ้โดยสารในการรับ-ส่งพนักงาน ซึง่ บริษัทฯ ว่าจ ้างรถตู ้ร่วมบริการในการ
ดาเนินธุรกิจ เนือ
่ งจากการดาเนินธุรกิจด ้วยรถตู ้ของบริษัทฯ เอง จะมีอต
ั ราการทากาไรทีต
่ า่ ไม่
คุ ้มค่าในการลงทุน ทัง้ นี้ รถตู ้ร่วมบริการของนายวินัยฯ เป็ นรถตู ้ร่วมบริการทีว่ งิ่ กับบริษัทฯ มา
ตัง้ แต่บริษัทฯ ก่อตัง้ เรือ
่ ยมาจนถึงปั จจุบน
ั ทัง้ นี้ การว่าจ ้างรถร่วมจากนายวินัยฯ และรถร่วม
บริการรายอืน
่ มีเงือ
่ นไขและราคาค่าบริการเดียวกันกับรถร่วมบริการรายอืน
่
้
• ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทฯ มีพน
ั ธมิตรรถร่วมบริการกว่า 71 รายทีม
่ รี ถร่วมให ้บริการทัง้ สิน
90 คัน แบ่งเป็ นรถตู ้โดยสารร่วมบริการจานวน 80 คันและรถบัสโดยสารร่วมบริการจานวน 10
คัน ทัง้ นี้ บริษัทฯ ไม่มน
ี โยบายรับรถบัสโดยสารร่วมบริการเพิม
่ ในอนาคต
รายได ้ค่าบริการค ้างจ่าย ยอดคงค ้างจากบริษัทฯ จ ้างบริการรถร่วมจากนายวินัย พุม
่ พิศ
ปี 2561 จานวนเงิน 0.2 ล ้านบาทและปี 2560 จานวนเงิน 0.2 ล ้านบาท
• ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทฯ ว่าจ ้างรถตู ้ร่วมบริการจานวน 1 คันจากนายวินัยฯ เพือ
่ ให ้บริการ
รับ-ส่งพนักงานของลูกค ้า โดยมีเครดิตเทอม 65 วัน โดยมียอดค ้างชาระจานวน 0.21 ล ้านบาท
ยอดค ้างชาระปี 2560 จานวน 0.15 ล ้านบาทและรายได ้ค่าบริการรถร่วมจานวนทีต
่ ้องจ่ายให ้
้ 0.72 ล ้านบาท
ทัง้ สิน
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ข้อมูลทางการเงินทีส
่ าค ัญ
1. งบแสดงฐานะการเงิน: งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทร ัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีอ
้ น
ื่
สินค ้าคงเหลือ
ภาษีเงินได ้ถูกหัก ณ ทีจ
่ า่ ยรอรับคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่
รวมสินทร ัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม
่ ภ
ี าระค้าประกัน
ยานพาหนะสาหรับขนส่ง
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
่
รวมสินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทร ัพย์
ิ และส่วนของผูถ
้ น
หนีส
้ อ
ื หุน
้
ิ หมุนเวียน
้ น
หนีส
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ ้าหนีก
้ ารค ้าและเจ ้าหนีอ
้ น
ื่
ิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ
ส่วนของหนีส
้ น
่ งึ กาหนด
ชาระภายในหนึง่ ปี
ิ หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่
ิ หมุนเวียน
้ น
รวมหนีส
ิ ไม่หมุนเวียน
้ น
หนีส
ิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถ
หนีส
้ น
่ งึ
กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ิ ภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชี
หนีส
้ น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ิ ไม่หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่
ิ ไม่หมุนเวียน
้ น
รวมหนีส
ิ
้ น
รวมหนีส

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

44.99
35.83
0.51
2.63
9.97
93.93

8.80
7.00
0.10
0.51
1.95
18.36

35.48
44.00
0.70
2.90
13.60
96.68

5.30
6.58
0.10
0.43
2.04
14.45

38.07
57.91
0.78
3.40
15.16
115.32

5.23
7.96
0.11
0.47
2.08
15.85

2.90
404.81
9.22
0.66
417.59
511.52

0.57
79.14
1.80
0.13
81.64
100.00

8.95
552.81
9.35
1.08
572.19
668.87

1.34
82.65
1.40
0.16
85.55
100.00

0.83
601.36
8.87
1.19
612.25
727.57

0.11
82.65
1.22
0.17
84.15
100.00

29.87
67.62

5.84
13.22

35.77
95.45

5.35
14.27

6.41
38.98
114.60

0.88
5.36
15.75

0.87
98.36

0.17
19.23

0.67
131.89

0.10
19.72

0.91
160.90

0.12
22.11

150.34

29.39

227.27

33.98

201.12

27.64

14.00
4.09
1.23
169.66
268.02

2.74
0.80
0.23
33.16
52.39

16.84
5.14
1.42
250.67
382.56

2.52
0.77
0.20
37.47
57.19

23.53
5.00
1.96
231.61
392.51

3.23
0.69
0.28
31.84
53.95

ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ทุนเรือนหุน
้
ทุนจดทะเบียน : หุน
้ สาม ัญ 618.75 ล้านหุน
้
110.00
154.69
154.69
มูลค่าหุน
้ ละ 0.25 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระมูลค่าแล ้ว
110.00
21.50
123.75
18.50
130.87
เงินรับล่วงหน ้าค่าหุ ้น
22.49
3.36
21.05
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
107.19
20.96
107.19
16.03
124.27
กาไรสะสม
จัดสรรแล ้ว - สารองตามกฎหมาย
5.00
0.98
6.40
0.96
8.50
ยังไม่ได ้จัดสรร
21.31
4.17
26.48
3.96
50.37
รวมส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
243.50
47.61
286.31
42.81
335.06
ิ และส่วนของผูถ
้ น
รวมหนีส
้ อ
ื หุน
้
511.52 100.00
668.87 100.00
727.57
หมายเหตุ : ปี 2559 บริษัทฯ มีทน
ุ จดทะเบียนเป็ นหุ ้นสามัญ 440 ล ้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาทและชาระเต็มมูลค่าแล ้ว

17.99
2.89
17.08
1.17
6.92
46.05
100.00

ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
2. งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ: งบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี สน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไรขาดทุน :
รายได้
รายได ้จากการให ้บริการ
รายได ้อืน
่
รวมรายได้

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

300.78
1.80
302.58

99.41
0.59
100.00

347.50
1.14
348.64

99.67
0.33
100.00

421.88
1.98
423.86

99.53
0.47
100.00
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าใช้จา่ ย
ต ้นทุนบริการ
ค่าใช ้จ่ายในการบริการ
รวมค่าใช้จา
่ ย
กาไรก่อนค่าใช้จา
่ ยทางการเงินและค่าใช้จา่ ย
ภาษีเงินได้
ค่าใช ้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จา
่ ยภาษีเงินได้
ค่าใช ้จ่ายภาษีเงินได ้
กาไรสาหร ับปี

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

229.03
32.73
261.76
40.82

75.69
10.82
86.51
13.49

266.25
39.64
305.89
42.75

76.37
11.37
87.74
12.26

314.02
46.63
360.65
63.21

74.09
11.00
85.09
14.91

(15.72)
25.10
(3.17)
21.93

(5.20)
8.29
(1.04)
7.25

(13.66)
29.09
(2.84)
26.25

(3.92)
8.34
(0.81)
7.53

(15.80)
47.41
(6.50)
40.91

(3.73)
11.18
(1.53)
9.65

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
่ :
รายการทีจ
่ ะไม่ถก
ู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได ้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
่ สาหร ับปี

(2.27)

(0.75)

-

-

0.92

0.22

0.45
(1.82)

0.15
(0.60)

-

-

(0.19)
0.73

(0.05)
0.17

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหร ับปี

20.11

6.65

26.25

7.53

41.64

9.82

กาไรต่อหุน
้ (บาท)
กาไรต่อหุ ้นขัน
้ พืน
้ ฐาน
กาไรต่อหุ ้นปรับลด

0.044
0.044

0.053
0.050

ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
3. งบกระแสเงินสด: งบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี สน
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเสือ
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายยานพานะสาหรับขนส่งและ
อุปกรณ์
ตัดจาหน่ายกาไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะสาหรับขนส่ง
สารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
รายได ้ดอกเบีย
้
ค่าใช ้จ่ายดอกเบีย
้
ิ
้ น
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย
่ นแปลงในสินทร ัพย์และหนีส
ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิม
่ ขึน
้ ) ลดลง
ลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีอ
้ น
ื่
สินค ้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
่
ิ ดาเนินงานเพิม
หนีส
้ น
่ ขึน
้ (ลดลง)
เจ ้าหนีก
้ ารค ้าและเจ ้าหนีอ
้ น
ื่
ิ หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่
ิ ไม่หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได ้ถูกหัก ณ ทีจ
่ า่ ย
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รับดอกเบีย
้
จ่ายดอกเบีย
้
จ่ายภาษีเงินได ้ถูกหัก ณ ทีจ
่ า่ ย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีม
่ ภ
ี าระค้าประกัน (เพิม
่ ขึน
้ ) ลดลง
จ่ายชาระเจ ้าหนีค
้ า่ สินทรัพย์
้ ยานพาหนะสาหรับขนส่งและอุปกรณ์
ซือ
เงินสดรับจากการจาหน่ายยานพาหนะสาหรับขนส่ง
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจ ัดหาเงิน

ปี 2559
ล้านบาท

0.079
0.072

ปี 2560
ล้านบาท

ปี 2561
ล้านบาท

25.10

29.09

47.41

42.46
0.46

46.82
0.12

54.08
(0.77)

(0.62)
0.40
(0.21)
15.72
83.31

(0.12)
1.21
(0.09)
13.66
90.69

1.33
(0.12)
15.80
117.73

(10.98)
0.09
(1.29)
(0.24)

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

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

(0.49)
0.42
0.27
71.09
2.61
(0.18)
0.21
(15.72)
(2.90)
55.11

5.37
(0.09)
0.19
84.07
2.63
(0.16)
0.09
(13.66)
(3.39)
69.58

3.34
0.24
0.55
106.65
2.90
(0.56)
0.12
(15.80)
(4.07)
89.24

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

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

8.12
(0.83)
(7.18)
2.86
2.97
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งบกระแสเงินสด
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิม
่ ขึน
้
เงินสดรับจากการเพิม
่ ทุน
เงินสดรับล่วงหน ้าค่าหุ ้น
จ่ายชาระหนีต
้ ามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจ ัดหาเงิน
้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม
่ ขึน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

ปี 2559

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม
่ เติม
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด
ยานพาหนะสาหรับขนส่งเพิม
่ ขึน
้ จากการทาสัญญาเช่าการเงิน
้ สินทรัพย์ทย
รายการซือ
ี่ งั ไม่ได ้จ่ายชาระ

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

ปี 2560
22.49
(74.33)
(5.93)
(57.77)
(9.51)
44.99
35.48

ปี 2561
6.41
1.70
21.05
(103.14)
(15.64)
(89.62)
2.59
35.48
38.07

68.65
0.30

179.09
0.83

96.14
0.70

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจ ัดการ
บริษัทฯ ได ้ให ้บริการรถโดยสารขนส่งไม่ประจาทางผ่านรูปแบบการให ้บริการ 2 รูปแบบคือ รถโดยสารของบริษัทฯ และรถ
้ 370 คัน ประกอบด ้วยรถโดยสารของ
โดยสารร่วมบริก าร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีร ถโดยสารขนส่ง ไม่ประจาทางรวมทัง้ สิน
บริษัทฯ รวมจานวน 280 คันและรถโดยสารร่วมบริการรวมจานวน 90 คัน ทัง้ นี้ บริษัทจะให ้บริการลูกค ้าแต่ละรายผ่านการทาสัญญา
ให ้บริการรับ-ส่งพนักงาน ซึง่ ระบุเส ้นทางการเดินรถและระบุอัตราการให ้บริการในแต่ละเส ้นทางอย่างชัดเจน โดยบริษั ทฯ มีห น ้าที่
จัดหารถโดยสารให ้เพียงพอตามจานวนผู ้โดยสารในแต่ละเส ้นทางอย่างเหมาะสมตามทีต
่ กลงกับลูกค ้าไว ้
สาหรับภาพรวมของผลการดาเนินของบริษั ทฯ สาหรับปี 2559 ถึงปี 2561 มีรายได ้จากการให ้บริก ารรถโดยสารไม่ประจา
ทางเท่ากับ 300.78 ล ้านบาท 347.50 ล ้านบาท และ 421.88 ล ้านบาท ตามลาดับหรือ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย
่ (Compound
Average Growth Rate) เท่ากับร ้อยละ 17.27 ตลอดช่วง 3 ปี ทีผ
่ า่ นมา ประกอบด ้วย รายได ้จากการบริการของรถบริษั ทฯ เท่ากับ
231.42 ล ้านบาท 277.66 ล ้านบาท และ 352.41 ล ้านบาท ตามลาดับ และรายได ้จากการบริก ารรถร่วมเท่ากับ 69.36 ล ้านบาท
69.84 ล ้านบาท และ 69.47 ล ้านบาท ตามลาดับ โดยบริษั ท ฯ มีสัดส่วนของรายได ้จากการให ้บริก ารรถโดยสารของรถบริษั ท ต่อ
รายได ้จากการให ้บริการรถโดยของรถร่วมบริการ เท่ากับร ้อยละ 83.53 ต่อร ้อยละ 16.47 ของรายได ้ค่าบริการรวม สาหรับปี 2561
้ ยานพาหนะของบริษัทฯ ในการ
ซึง่ บริษัทฯ ไม่มแ
ี นวโน ้มในการเพิม
่ ปริมาณการใช ้รถโดยสารร่วมบริการเพิม
่ เติม แต่จะเน ้นลงทุนซือ
ให ้บริการมากกว่าเพือ
่ รับรองลูกค ้าเพิม
่ เติม
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รายได้รวม
บริษั ทฯ มีร ายได ้รวมส าหรั บ ปี 2559 ถึง ปี 2561 เท่ า กั บ 302.58 ล ้านบาท 348.64 ล ้านบาท และ 423.86 ล ้านบาท
ตามลาดับ โดยมีรายะละเอียดรายได ้รวม ดังนี้
รายได้จากการให้บริการ ประกอบด ้วยรายได ้จากการบริการของบริษัทฯ และรายได ้จากการบริการรถร่วม เท่ากับ 300.78
ล ้านบาท 347.50 ล ้านบาท และ 421.88 ล ้านบาท ตามลาดับ โดยแสดงรายละเอียดของการแยกตามสัดส่วนของรายได ้จากการ
ให ้บริการสาหรับปี ดังนี้
รายการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
1. รถโดยสารของบริษ ัทฯ
1.1 รถบัส
1.2 รถมินบ
ิ ส
ั
1.3 รถตู ้
1.4 รถตู ้ วีไอพี
1.5 รถเก๋ง
2. รถโดยสารร่วมบริการ
รวมรายได้จากการให้บริการ
รายได้อน
ื่

ล้านบาท
231.42
214.40
1.60
14.06
1.36
69.36
300.78
1.80

%
76.94
71.28
0.53
4.67
0.46
23.06
100.00

ล้านบาท
277.66
249.51
4.52
21.62
1.94
0.07
69.84
347.50
1.14

%
79.90
71.80
1.30
6.22
0.56
0.02
20.10
100.00

ล้านบาท
352.41
289.83
27.00
31.52
3.91
0.15
69.47
421.88
1.98

%
83.53
68.70
6.40
7.47
0.93
0.03
16.47
100.00

การเพิม
่ ขึน
้ ของรายได ้จากการให ้บริการตลอด 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา เกิดจากการขยายการให ้บริการแก่กลุม
่ ลูกค ้ารายเดิมและกลุม
่
่ าคการท่องเทีย
ลูกค ้ารายใหม่ นอกจากนีม
้ ก
ี ารขยายธุรกิจสูภ
่ วซึง่ ทางบริษัทฯ เริม
่ ให ้บริการตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2561 ส่งผลมีรายได ้
จากการให ้บริการเพิม
่ ขึน
้ และปริมาณรถโดยสารให ้บริการเพิม
่ ขึน
้ โดยมีรายละเอียดประกอบ ดังนี้
ิ ของบริษัทฯ สาหรับการให ้บริการจานวนรวมทัง้ สิน
้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีจานวนรถโดยสารทีเ่ ป็ นทรัพย์สน
176 คันประกอบด ้วย รถบัสจานวน 147 คัน รถมินบ
ิ ส
ั จานวน 5 คัน รถตู ้จานวน 22 คัน และรถตู ้ วีไอพีจานวน 2 คันและรถโดยสาร
ร่วมบริการจานวน 90 คันประกอบด ้วย รถบัสร่วมบริการจานวน 10 คันและรถตู ้ร่วมบริการจานวน 80 คัน ให ้บริการแก่ลก
ู ค ้าจานวน 27
ราย
ิ ของบริษัทฯ สาหรับการให ้บริการจานวนรวมทัง้ สิน
้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีจานวนรถโดยสารทีเ่ ป็ นทรัพย์สน
238 คันประกอบด ้วย รถบัสจานวน 186 คัน รถมินบ
ิ ส
ั จานวน 11 คัน รถตู ้จานวน 33 คัน รถตู ้ วีไอพีจานวน 7 คันและรถเก๋งจานวน 1
คันและรถโดยสารร่วมบริการจานวน 90 คันประกอบด ้วย รถบัสร่วมบริการจานวน 10 คันและรถตู ้ร่วมบริการจานวน 80 คัน ให ้บริการ
แก่ลก
ู ค ้าจานวน 32 ราย
ิ ของบริษัทฯ สาหรับการให ้บริการจานวนรวมทัง้ สิน
้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีจานวนรถโดยสารทีเ่ ป็ นทรัพย์สน
280 คันประกอบด ้วย รถบัสจานวน 193 คัน รถมินบ
ิ ส
ั จานวน 28 คัน รถตู ้จานวน 51 คัน รถตู ้ วีไอพีจานวน 7 คันและรถเก๋งจานวน 1
คันและรถโดยสารร่วมบริการจานวน 90 คันประกอบด ้วย รถบัสร่วมบริการจานวน 10 คันและรถตู ้ร่วมบริการจานวน 80 คัน ให ้บริการ
แก่ลก
ู ค ้าจานวน 35 ราย
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ทัง้ นี้ในปี 2561 บริษั ทฯ มีลูกค ้ารายใหม่เพิม
่ ขึน
้ 3 ราย ซึง่ การรับรู ้รายได ้จากลูกค ้าดังกล่าวเป็ นการรับรู ้ได ้เพีย งบางส่วน
้ ยานพาหนะขนส่งเพิม
เนือ
่ งจากการให ้บริการเกิดขึน
้ ระหว่างปี และบริษัทฯ ยังมีการซือ
่ อีกจานวน 44 คัน ประกอบด ้วย รถบัสจานวน
9 คัน รถมินบ
ิ ส
ั จานวน 17 คัน และรถตู ้จานวน 18 คัน
รายได้อน
ื่ ประกอบด ้วย ดอกเบีย
้ รับเงินฝากธนาคาร ตัดจาหน่ายกาไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะ กาไรจากการ
ิ และรายได ้อืน
จาหน่ายทรัพย์สน
่ อาทิ รายได ้จาการให ้บริการด ้านการบริหารเพิม
่ เติมแก่รถร่วมบริการ เงินรับคืนกองทุนสารองเลีย
้ ง
่ มสภาพ เป็ นต ้น เท่ากับ 1.80 ล ้านบาท 1.14 ล ้านบาท และ 1.98 ล ้านบาท ตามลาดับ
ชีพพนักงานลาออก และการขายอะไหล่ทเี่ สือ
หรือคิดเป็ นร ้อยละ 0.59 ร ้อยละ 0.33 และร ้อยละ 0.47 ของรายได ้รวม
่ มราคาแล ้ว หากในระหว่างปี มีก าร
การเปลีย
่ นของรายได ้อืน
่ สาหรับปี หลักๆ มาจากการจาหน่ายยานพาหนะทีห
่ มดค่าเสือ
่ มราคา
จาหน่ายยานพาหนะจะทาให ้รายได ้อืน
่ เพิม
่ ขึน
้ ซึง่ ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจาหน่ายรถบัสทีใ่ ห ้บริการจานวน 2 คัน (ค่าเสือ
ครบ 10 ปี แล ้ว) มีก าไรจากการจาหน่ า ยเท่ากับ 1.01 ล ้านบาท (ปี 2560 มีก ารจ าหน่ ายรถตู ้ที่ใ ห ้บริก าร 1 คัน มีก าไรจากการ
จาหน่ายเท่ากับ 0.037 ล ้านบาท)
กาไรขนต้
ั้ นและอ ัตรากาไรขนต้
ั้ น
บริษั ทฯ มีก าไรขั ้น ต น
้ ส าหรั บ ปี 2559 ถึง ปี 2561 เท่ า กั บ 71.75 ล า้ นบาท 81.25 ล า้ นบาทและ 107.86 ล า้ นบาท
ตามลาดับหรือคิดเป็ นอัตรากาไรขัน
้ ต ้นเท่ากับร ้อยละ 23.85 ร ้อยละ 23.38 และร ้อยละ 25.57 ของรายได ้จากการให ้บริก าร โดย
แสดงรายละเอียดของกาไรขัน
้ ต ้นและอัตรากาไรขัน
้ ต ้น ดังนี้
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การเพิม
่ ขึน
้ กาไรขัน
้ ต ้นและอัตรากาไรขัน
้ ต ้นตลอด 3 ปี ทีผ
่ า่ น บริษั ทฯ มีการขยายการให ้บริการแก่กลุม
่ ลูกค ้ารายเดิมและ
กลุม
่ ลูกค ้ารายใหม่ทาให ้จานวนลูกค ้าเพิม
่ ขึน
้ ทุกปี โดยปี 2559 มีลก
ู ค ้า 27 รายมีรายได ้จากการให ้บริการเท่ากับ 300.78 ล ้านบาท
ปี 2560 มีลก
ู ค ้า 32 รายมีรายได ้จากการให ้บริการเท่ากับ 347.50 ล ้านบาท และปี 2561 มีลก
ู ค ้า 35 รายมีรายได ้จากการให ้บริการ
เท่ากับ 421.88 ล ้านบาท ซึง่ รายการทีม
่ ผ
ี ลต่อการเปลีย
่ นแปลงของกาไรขัน
้ ต ้นของบริษัทฯ ดังนี้
่ มราคา ค่าเบีย
ต ้นทุนบริการของบริษั ท ฯ ประกอบด ้วย เงินเดือ นและผลประโยชน์อ น
ื่ ค่าเสือ
้ ประกันภัย และค่าพ.ร.บ. ค่า
น้ามัน ค่าใช ้จ่ายเกีย
่ วกับรถ ค่าบริการรถร่วม ต ้นทุนบริการอืน
่ อาทิ ค่าเช่าพืน
้ ทีจ
่ อดรถ ค่าบริการ GPRS และสาธารณูปโภคของลาน
จอดรถ ส าหรับ ปี 2559 ถึงปี 2561 บริษั ทฯ มีต ้นทุน บริก ารเท่ากับ 229.03 ล ้านบาท 266.25 ล ้านบาท และ 314.02 ล ้านบาท
ตามลาดับหรือคิดเป็ นร ้อยละ 75.69 ร ้อยละ 76.37 และร ้อยละ 74.43 ของรายได ้จากการให ้บริการ โดยแสดงสัดส่วนต ้นทุนบริการ
ต่อรายได ้จากการให ้บริการสาหรับปี ดังนี้
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บริษัทฯ มีรายการสาคัญทีม
่ ผ
ี ลต่อการเปลีย
่ นแปลงของต ้นทุนบริการ ดังนี้
ค่าน้ามันต่อรายได ้ค่าบริการรวมสาหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 54.60 ล ้านบาท 69.96 ล ้านบาท และ 92.20 ล ้านบาท
ตามลาดับหรือคิดเป็ นร ้อยละ 18.15 ร ้อยละ 20.13 และร ้อยละ 21.85 ของค่าน้ ามันต่อรายได ้จากการให ้บริการ ซึง่ มีสัดส่วนทีเ่ พิม
่
้ เพลิงประเภท
ขึน
้ มาจากการปริมาณรถโดยสารทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ทุกปี เท่ากับ 176 คัน 238 คันและ 280 คัน ตามลาดับ อีกทัง้ ราคาน้ามันเชือ
ดีเซลขายปลีกเฉลีย
่ สูงขึน
้ ทุกปี เท่ากับ 23.43 บาท 25.74 บาท และ 28.44 บาทตามลาดับ ถึงแม ้ว่าบริษัทฯ จะมีการควบคุมต ้นทุน
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้ เพลิงจากการใช ้ประสบการณ์การดาเนินธุรกิจทีย
ค่าน้ามันเชือ
่ าวนานมาใช ้ในการบริหารจัดการ แต่เนือ
่ งด ้วยราคาน้ามันเฉลีย
่ มีการผัน
้ เพลิงมีสด
ั ส่วนเพิม
ผวนจึงส่งผลให ้ต ้นทุนค่าน้ามันเชือ
่ ขึน
้
เงินเดือ นและผลประโยชน์พนัก งานอืน
่ ส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 40.05 ล ้านบาท 49.57 ล ้านบาท และ 64.56
ล ้านบาทตามลาดับหรือคิดเป็ นร ้อยละ 13.32 ร ้อยละ14.26 และร ้อยละ 15.30 ของเงินเดือนและผลประโยชน์พนักงานอืน
่ ต่อรายได ้
จากการให ้บริก าร มีสัด ส่วนที่เพิ่ม มาจากการปริม าณรถโดยสารที่ใ ห ้บริก ารกับ ลูก ค ้าเพิม
่ ขึน
้ อีก ทั ง้ การปรับ ฐานเงิน เดือ นและ
ผลประโยชน์พนักงานอืน
่ ประจาปี ทก
ุ ปี
่ มราคาสาหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 40.69 ล ้านบาท 44.57 ล ้านบาท และ 57.71 ล ้านบาทตามลาดับ หรือคิด
ค่าเสือ
่ มราคาต่อรายได ้จากการให ้บริการ มีสด
ั ส่วนทีเ่ พิม
เป็ นร ้อยละ 13.53 ร ้อยละ 12.83 และร ้อยละ 12.26 ของค่าเสือ
่ มาจากการปริมาณ
่ มราคา 10 ปี เท่ากับ 8 คัน 5 คัน 20
รถโดยสารทีใ่ ห ้บริการกับลูกค ้าเพิม
่ ขึน
้ ถึงแม ้รถโดยสารทีใ่ ห ้บริการจะเริม
่ จะทยอยหมดค่าเสือ
คันตามลาดับ ซึง่ จะทาให ้ต ้นทุนค่าบริการส่วนนีล
้ ดลง
บริษั ทฯ มีร ายได ้จาการให ้บริก ารเพิม
่ ขึน
้ ส าหรั บ ปี 2559 ถึงปี 2561 เท่า กับ 300.78 ล ้านบาท 347.50 ล ้านบาทและ
421.88 ล ้านบาทตามลาดับ หรือคิดเป็ นร ้อยละ 99.41 ร ้อยละ 99.67 และร ้อยละ 99.53 ของรายได ้รวม จากการขยายฐานลูกค ้าเดิม
และฐานลูกค ้าใหม่
กาไรขัน
้ ต ้นและอัตรากาไรขัน
้ ต ้น บริษัทฯ มีกาไรขัน
้ ต ้นสาหรับในปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 71.75 ล ้านบาท 81.25 ล ้าน
บาท และ 107.86 ล ้านบาท ตามลาดับหรือ คิดเป็ นอัตรากาไรขัน
้ ต ้นเท่ากับร ้อยละ 23.85 ร ้อยละ 23.38 และร ้อยละ 25.57 โดย
สามารถแบ่งเป็ นอัตรากาไรขัน
้ ต ้นรถบริษั ทฯ คิดเป็ นร ้อยละ 26.61 ร ้อยละ 25.97 และร ้อยละ 27.78 และอัตราก าไรขัน
้ ต ้นรถร่วม
บริการคิดเป็ นร ้อยละ 14.65 ร ้อยละ 13.10 และร ้อยละ 14.32 โดยการเพิม
่ ขึน
้ ของกาไรขัน
้ ต ้นสาหรับปี เกิดจากบริษัทฯ มีรายได ้จาก
้ เพลิงทีด
การให ้บริการทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ตามปริมาณรถให ้บริการทีเ่ พิม
่ ขึน
้ อีกทัง้ ต ้นทุนค่าบริการลดลงจากการบริหารจัดการค่าน้ามันเชือ
่ แ
ี ละ
่ มราคาของรถโดยสารทีเ่ ป็ นทรัพย์สน
ิ ของบริษัทฯ ทยอยครบ 10 ปี รวมทัง้ สิน
้
ค่าใช ้จ่ายในการซ่อมบารุงได ้ดีขน
ึ้ นอกจากนี้คา่ เสือ
จานวน 33 คัน
ค่าใช้จา
่ ยในการบริหาร
บริษั ท ฯ มีค่าใช ้จ่ายในการบริห ารส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 32.73 ล ้านบาท 39.64 ล ้านบาท และ 46.63 ล ้าน
บาท ตามลาดับหรือคิดเป็ นร ้อยละ 10.82 ร ้อยละ 11.37 และร ้อยละ 11.00 ของรายได ้รวม ซึง่ มีรายละเอียดของค่าใช ้จ่ายในการ
บริหารดังนี้
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ค่าใช้จา
่ ยในการขาย เป็ นค่าใช ้จ่ายเกีย
่ วข ้องฝ่ ายปฏิบต
ั ก
ิ าร ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด ประกอบด ้วยค่าใช ้จ่ายเงินเดือน
และผลประโยชน์อน
ื่ อาทิ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลาและค่าใช ้จ่ายในการเดินทางทีเ่ กีย
่ วข ้องกับลูกค ้า สาหรับปี 2559 ถึงปี 2561
บริษัท ฯ มีคา่ ใช ้จ่ายในการขายเท่ากับ 10.60 ล ้านบาท 13.87 ล ้านบาท และ 16.60 ล ้านบาท ตามลาดับหรือคิดเป็ นร ้อยละ 3.50
ั ส่วนเพิม
ร ้อยละ 3.98 และร ้อยละ 3.92 ของรายได ้รวม มีสด
่ ขึน
้ ตามปริมาณรถโดยสารทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เนือ
่ งจากฝ่ ายปฏิบต
ั ก
ิ ารต ้องควบคุม
การปฏิบัตงิ านของนักขับและบริหารจัดการทีเ่ กีย
่ วกับกระบวนการเดินรถของลูกค ้าให ้มีประสิทธิภาพไม่มผ
ี ลกระทบต่อการให ้บริการ
ต่อลูกค ้า
ค่าใช้จา
่ ยในการบริหาร เป็ นค่าใช ้จ่ายดาเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด ้วย เงินเดือนและผลประโยชน์อน
ื่ ค่าทีป
่ รึกษา
ค่าสอบบัญชี และค่าบริก ารอืน
่ อาทิ ค่าบริการดูแลเว็บไซต์และค่าบริก ารเก็บขยะ สาหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 22.13 ล ้าน
บาท 25.77 ล ้านบาท และ 30.03 ล ้านบาท ตามลาดับหรือคิดเป็ นร ้อยละ 7.31 ร ้อยละ 7.39 และร ้อยละ 7.08 ของรายได ้รวม
การเพิม
่ ขึน
้ ของค่าใช ้จ่ายในการบริห าร หลัก ๆ มาจากค่าใช ้จ่ายเกี่ย วกับ เงินเดือ นและค่าแรงและผลประโยชน์อ ื่นของ
พนักงานตามการปรับเพิม
่ ของกาลังคน การปรับฐานเงินเดือนและค่าแรงประจาปี เพือ
่ รองรับการขยายการให ้บริการของบริษัทฯ และ
บริษั ทได ้พิจารณาให ้รางวัล แก่พนั ก งานขับ รถที่ส ามารถปฏิบัตงิ านได ้ตามเป้ าหมายด ้านความปลอดภัย ของบริษั ทฯ จึงท าให ้มี
ค่าใช ้จ่ายสูงขึน
้
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
่
ค่าใช ้จ่ายทางการเงินประกอบด ้วย ดอกเบีย
้ เงินกู ้สถาบันการเงิน และดอกเบีย
้ จ่ายจากการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชือ
จากสถาบั น ทางการเงิน เป็ นต ้น ส าหรั บ ปี 2559 ถึง ปี 2561 เท่ า กั บ 15.72 ล ้านบาท 13.66 ล ้านบาท และ 15.80 ล ้านบาท
ตามลาดับหรือคิดเป็ นร ้อยละ 5.20 ร ้อยละ 3.92 และร ้อยละ 3.73 ของรายได ้รวม
่ จากธนาคารเพิม
้
การเพิม
่ ของค่าใช ้จ่ายทางการเงินในแต่ละปี เกิดจาก บริษัทฯ ได ้รับวงเงินสินเชือ
่ ขึน
้ และบริษัทฯ มีการซือ
้ ) อย่างต่อเนือ
ยานพาหนะผ่านสัญญาเช่าการเงิน (ประกอบด ้วย สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ
่ ง ทาให ้บริษัทฯ มีรถโดยสารที่
ติดภาระสัญ ญาเช่าการเงินเพิม
่ ขึน
้ เท่ากับ 129 คัน 162 คัน และ 186 คัน ตามลาดับ ถึงแม ้ว่าบริษัทฯ จะได ้รับดอกเบีย
้ ตามสัญญา
เช่าการเงินทีล
่ ดลง (อัตราดอกเบีย
้ ตัง้ แต่เดือ นมกราคมถึงเดือ นธันวาคม) ในแต่ละปี เท่ากับระหว่างร ้อยละ 4.33 ถึงร ้อยละ 5.13,
ระหว่างร ้อยละ 3.70 ถึงร ้อยละ 4.05 และ ระหว่างร ้อยละ 3.58 ถึงร ้อยละ 3.88 ซึง่ จะหมดสัญญาในปี 2562 ถึงปี 2566 เท่ากับ 27
คัน 45 คัน 26 คัน 63 คัน และ 25 คัน
กาไรสุทธิและอ ัตรากาไรสุทธิ
บริษัทฯ มีกาไรสุทธิในปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 21.93 ล ้านบาท 26.25 ล ้านบาท และ 40.91 ล ้านบาท ตามลาดับหรือ
คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร ้อยละ 7.25 ร ้อยละ 7.53 และร ้อยละ 9.65 ของรายได ้รวม ดังนี้
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การเพิม
่ ขึน
้ ของอัตรากาไรสุทธิสาหรับแต่ละปี เกิดจากบริษัทฯ มีรายได ้จากการให ้บริการทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ตามปริมาณรถให ้บริการ
้ เพลิงทีด
ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ อีกทัง้ ต ้นทุนค่าบริการลดลงจากการบริหารจัดการค่าน้ ามันเชือ
่ แ
ี ละค่าใช ้จ่ายในการซ่อมบารุงได ้ดีขน
ึ้ นอกจากนี้
่ มราคาของรถโดยสารทีเ่ ป็ นทรัพย์สน
ิ ของบริษัทฯ ทยอยครบ 10 ปี รวมทัง้ สิน
้ จานวน 33 คัน
ค่าเสือ
การวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษท
ั
รวมสินทร ัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 511.52 ล ้านบาท 668.87 ล ้านบาท และ
727.57 ล ้านบาท ตามลาดับ โดยรายการสาคัญทีม
่ ผ
ี ลต่อการเปลีย
่ นแปลงในสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีดงั นี้
เงิน สดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด ้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึงปี
2561 เท่ากับ 44.99 ล ้านบาท เท่ากับ 35.48 ล ้านบาทและเท่ากับ 38.07 ล ้านบาท ตามลาดับหรือคิดเป็ นร ้อยละ 8.80 ร ้อยละ 5.30
และร ้อยละ 5.23 ของสินทรัพย์รวม ซึง่ หลักๆ มาจาก 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็ นผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ทีม
่ ผ
ี ลกาไรเพิม
่ ขึน
้ ทุกปี
ตลอด 3 ปี ที่ผ่า นมา เท่า กับ 21.93 ล ้านบาท 26.25 ล ้านบาทและ 40.91 ล ้านบาท และส่วนที่ส องมาจากบริษั ทฯ มีก ารออก
้ หุ ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จานวน 123,749,504
เครือ
่ งมือทางการเงินจากการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
ิ ธิซอ
ื้ หุ ้นสามัญ ได ้ 1 หุ ้น) เป็ นเงินรวมทัง้ สิน
้
หุ ้น ราคาการใช ้สิท ธิ 0.85 บาท (อัตราการใช ้สิท ธิใบสาคัญ แสดงสิท ธิ 1 หน่วยมีส ท
105,187,078บาท โดยก าหนดสิท ธิแ ปลงสภาพจานวน 4 ครัง้ ได ้แก่ วันที่ 29 ธันวาคม 2560, 29 มิถุนายน 2561, 28 ธันวาคม
2561 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็ นการให ้สิทธิครัง้ สุดท ้าย โดยแสดงรายละเอียดของจานวนหุ ้นทีเ่ กิดจาการใช ้สิทธิ (หุ ้น)
ของบริษัทฯ ดังนี้
ครงที
ั้ ่

จานวนใบสาค ัญแสดงสิทธิ (หุน
้ )

จานวน (บาท)

ว ันทีจ
่ ดทะเบียนเพิม
่ ทุน

1

26,462,571

22,493,185

8 มกราคม 2561

2

2,001,406

1,701,195

4 กรกฎาคม 2561

3

24,762,500

21,048,125

7 มกราคม 2562

บริษัทฯ ได ้แจ ้งรายละเอียดเกีย
่ วกับการใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้าย โดยมียอดใบสาคัญแสดงสิทธิฯ คงเหลือจานวน 70,523,523
หน่วย กาหนดระยะเวลาแจ ้งความจานงการใช ้สิทธิและขอรับใบแจ ้งความจานงการใช ้สิทธิตงั ้ แต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่
้ ขายใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ATP30-W1 (ขึน
22 พฤษภาคม 2562 โดยกาหนดระยะเวลาหยุดพัก การซือ
้ เครือ
่ งหมาย SP) ในวันที่ 29
เมษายน 2562 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
้ ารค้า และลูก หนีอ
้ น
ลูก หนีก
ื่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 35.83 ล ้านบาท 44.00 ล ้านบาทและ 57.91
ล ้านบาทหรือ คิดเป็ นร ้อยละ 7.00 ร ้อยละ 6.58 และร ้อยละ 7.96 ของสินทรัพย์ร วม โดยมีรายละเอียดลูก หนี้การค ้าและลูก หนี้อ น
ื่
ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
รายการ
ลูกหนีก
้ ารค ้า

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

34,551

42,178

55,757

1,271

1,727

1,946

เงินทดรองจ่าย

4

86

58

ลูกหนีอ
้ น
ื่

1

12

150

35,827

44,003

57,911

รายได ้จากการให ้บริการค ้างรับ

้ ารค้าและลูกหนีอ
้ น
รวมลูกหนีก
ื่

้ ารค้า ประกอบด ้วย ลูกค ้าตามปกติของธุรกิจและรายได ้จากการให ้บริการค ้างรับ โดยบริษัทฯ มีลก
ลูกหนีก
ู หนี้การค ้า ณ
วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 35.82 ล ้านบาท 43.91 ล ้านบาท และ 57.70 ล ้านบาท ตามลาดับ โดยลูกหนี้
การค ้ามีจานวนเพิม
่ ขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ งสอดคล ้องกับการเพิม
่ ขึน
้ ของรายได ้จากการให ้บริการ โดยมีรายละเอียดลูกหนีก
้ ารค ้า ดังนี้
บริษั ทฯ มีน โยบายการให ้เครดิตเทอมลูก ค ้าเฉลีย
่ อยู่ท ี่ 30 วัน และมีลูก ค ้า 1 รายได ้ให ้เครดิตเทอม 120 วัน เนื่อ งจาก
ข ้อจากัดบางอย่าง โดยระยะเวลาการให ้เครดิตเทอมขึน
้ อยู่กบ
ั ระยะเวลาการเป็ นคูค
่ ้าและการพิจารณาความเหมาะสมจากฝ่ ายบริหาร
โดยลูก หนี้ท ม
ี่ ย
ี อดค ้างชาระจะผ่านขัน
้ ตอนทีถ
่ ูกกาหนดไว ้ในนโยบายการติดตามหนี้ อาทิ การติดตามทวงถามโดยเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ าย
บัญ ชี การออกหนั งสือ ติดตามหนี้ และการแจ ้งความเพือ
่ ดาเนินการตามขัน
้ ตอนทางกฎหมาย หากลูกค ้ามีระยะเวลาค ้างชาระหนี้
ตัง้ แต่ 6 เดือนขึน
้ ไป ทางบริษัทฯ จะตัง้ สารองค่าเผือ
่ หนีส
้ งสัยจะสูญเต็มจานวน ทัง้ นีส
้ าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 บริษัทฯ มีระยะเวลา
การเก็บหนีเ้ ฉลีย
่ เท่ากับ 36.12 วัน 41.30 วัน และ 43.36 วัน ตามลาดับ บริษัทฯ ยังคงมีการบริหารจัดเก็บหนีท
้ ด
ี่ ต
ี อ
่ เนือ
่ งเป็ นไปตาม
นโยบายการให ้เครดิตเทอมแก่ลก
ู ค ้าของบริษัทฯ
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ลูกค้าอืน
่ ประกอบด ้วย เงินทดรองจ่ายพนักงานสาหรับนาไปใช ้ในกิจการและเงินทดรองจ่ายให ้กับลูกค ้า อาทิ ค่าทางด่วน
และค่าเบีย
้ เลีย
้ งนักขับนอกสถานที่ เป็ นต ้น สาหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 0.005 ล ้านบาท 0.098 ล ้านบาท และ 0.208 ล ้าน
บาท ตามลาดับ หลักๆ มาจากการรับคืนกองทุนสารองเลีย
้ งชีพพนักงานลาออกและการจาหน่ายแชสซีเก่า 1 คัน
ยานพาหนะสาหร ับขนส่ง ประกอบด ้วย รถบัส รถมินบ
ิ ส
ั รถตู ้ รถตู ้วีไอพี รถเก๋ง รถสาหรับบริหารและรถทีใ่ ช ้ในการบริหารและรถที่
ใช ้ในการสนับสนุนสาหรับฝ่ ายปฏิบต
ั ก
ิ ารและฝ่ ายบารุงรักษาโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปี 2559 ถึงปี 2561 บริษัทฯ มียานพาหนะ
สาหรับขนส่ง- สุทธิ เท่ากับ 404.81 ล ้านบาท 552.81 ล ้านบาทและ 601.36 ล ้านบาท ตามลาดับหรือคิดเป็ นร ้อยละ 79.14 ร ้อยละ
82.65 และร ้อยละ 82.65 ของสินทรัพย์รวม โดยแสดงรายละเอียดของจานวนยานพาหนะ ดังนี้
(หน่วย : คัน)
ประเภทยานพาหนะ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
รถบัส

147

186

193

5

11

28

22

33

51

รถตู ้ วีไอพี

2

7

7

รถเก๋ง

-

1

1

176

238

280

1

1

1

6

7

8

183

246

289

รถมินบ
ิ ส
ั
รถตู ้

รวมรถโดยสารให้บริการ
รถสาหรับบริหาร
รถทีใ่ ช ้ในการสนับสนุนสาหรับฝ่ ายปฏิบต
ั ก
ิ ารและฝ่ ายซ่อมบารุง
รวมยานพาหนะ
้ เพิม
ซือ
่
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ื้ เพิม
รวม ยานพาหนะทีซ
่ อ
่ สาหร ับปี

37

64

45

-

(1)

(2)

37

63

43

บริษัท ฯ มีการลงทุนยานพาหนะส าหรับขนส่งเพิม
่ ขึน
้ ตลอดทุกปี เนื่องจากมีการขยายการให ้บริก ารแก่กลุม
่ ลูกค ้ารายเดิม
่ าคการท่องเทีย
้ ยานพาหนะในรูปแบบเงินสดและการ
และกลุม
่ ลูกค ้ารายใหม่ นอกจากนีม
้ ก
ี ารขยายธุรกิจสูภ
่ ว โดยมีรป
ู แบบการสั่งซือ
ทาสัญญาเช่าการเงิน ซึง่ มีรายละเอียดจานวนยานพาหนะภายใต ้สัญญาเช่าการเงิน ดังนี้
(หน่วย : คัน)
ประเภทยานพาหนะ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
รถบัส
รถมินบ
ิ ส
ั
รถตู ้
รถตู ้ วีไอพี
รถเก๋ง
รวมรถโดยสารให้บริการ
รถสาหรับบริหาร
รถทีใ่ ช ้ในการสนับสนุนสาหรับฝ่ ายปฏิบต
ั ก
ิ าร
รวมยานพาหนะภายใต้ส ัญญาเช่าการเงิน

107
4
16
2
129
1
130

119
9
26
7
1
162
1
163

109
25
44
7
1
186
1
187

้ ยานพาหนะมาจากการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิม
บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนในการสัง่ ซือ
่ ทุนจานวน 140.55 ล ้านบาทและการออก
เครือ
่ งมือ ทางการเงินทีท
่ างบริษั ท ฯ ในรูปแบบใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ทีใ่ ช ้สิท ธิจานวน 53.23 ล ้านบาท โดยนามาใช ้เป็ นเงินดาวน์
ประมาณร ้อยละ 10 ถึงร ้อยละ 20 สาหรับการรองรับการขยายการให ้บริการทางธุรกิจ
ิ รวม
้ น
หนีส
ิ รวม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม ของปี 2559 ถึง ปี 2561 เท่า กับ 268.02 ล ้านบาท 382.56 ล ้านบาท และ
บริษั ทฯ มีห นี้ ส น
ิ และส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวม โดยมี
392.51 ล ้านบาท ตามลาดับหรือคิดเป็ นร ้อยละ 52.39 ร ้อยละ 57.19 และร ้อยละ 53.95 ของหนี้สน
ิ รวมของบริษัทฯ ดังนี้
รายการทีส
่ าคัญทีม
่ ผ
ี ลต่อการเปลีย
่ นแปลงในหนีส
้ น
้ ารค้าและเจ้าหนีอ
้ น
เจ้าหนีก
ื่ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 29.87 ล ้านบาท 35.77 ล ้านบาทและ 38.98
ิ และส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวม โดยมีรายละเอียด
ล ้านบาท ตามลาดับหรือคิดเป็ นร ้อยละ 5.84 ร ้อยละ 5.35 และร ้อยละ 5.36 ของหนีส
้ น
เจ ้าหนีก
้ ารค ้าและเจ ้าหนีอ
้ น
ื่ ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
รายการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
เจ ้าหนีก
้ ารค ้า
เจ ้าหนีก
้ ารค ้า - บุคคลและกิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกัน
้ ารค้า
รวมเจ้าหนีก
เจ ้าหนีอ
้ น
ื่

22,253

24,833

26,922

1,224

1,142

1,276

23,477

25,975

28,198

1,010

562

1,079

เจ ้าหนีค
้ า่ สินทรัพย์
ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย

304

835

704

3,041

4,235

6,602

ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย - บุคคลและกิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกัน

1,826

3,826

2,040

209

337

356

6,390

9,795

10,781

29,867

35,770

38,979

เงินทดรองรับ
้ น
รวมเจ้าหนีอ
ื่
้ ารค้าและเจ้าหนีอ
้ น
รวมเจ้าหนีก
ื่

รายงานประจาปี 2561 บริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน)

หน้าที่ 53

้ เพลิง ค่ารถร่วม และค่าอะไหล่ เป็ นต ้น โดยบริษั ท ฯ มีเจ ้าหนี้ก ารค ้า ณ
้ ารค้า ประกอบด ้วย เจ ้าหนี้คา่ น้ ามันเชือ
เจ้าหนีก
วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 23.48 ล ้านบาท 25.98 ล ้านบาท และ 28.20 ล ้านบาท ตามลาดับหรือคิดเป็ น
ร ้อยละ 78.61 ร ้อยละ 72.62 และร ้อยละ 72.34 ของเจ ้าหนีก
้ ารค ้าและเจ ้าหนีอ
้ น
ื่ รวม
บริษัทฯ มีนโยบายการให ้เครดิตเทอมเจ ้าหนีเ้ ฉลีย
่ ประมาณ 30-90 วันขึน
้ อยูก
่ ารพิจารณาจากเจ ้าหนีแ
้ ต่ละราย โดยบริษัทฯ
มีอต
ั ราส่วนหมุนเวียนเจ ้าหนีก
้ ารค ้าอยูท
่ ป
ี่ ระมาณ 36.43 วัน 33.42 วัน และ 31.05 วัน หลักๆ มาจากค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย อาทิ ค่าเบีย
้
ประกันภัยและพ.ร.บ. และค่าเช่าพืน
้ ทีจ
่ อดรถ
้ น
เจ้าหนีอ
ื่ ประกอบด ้วย เจ ้าหนี้คา่ เบีย
้ ประกันค ้างจ่าย เจ ้าหนี้คา่ สินทรัพย์ เจ ้าหนี้คา่ เช่ากับค่าบริการ ค่าทีป
่ รึกษา ค่าเบีย
้
ประชุมและค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย อาทิ ค่าสอบบัญชี โบนัสและเงินปั นผล ค่าทีป
่ รึกษา เป็ นต ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึงปี
2561 บริษัทฯ มีเจ ้าหน ้าอืน
่ เท่ากับ 6.39 ล ้านบาท 9.80 ล ้านบาทและ 10.78 ล ้านบาท ตามลาดับ การเพิม
่ ขึน
้ ของเจ ้าหนี้อน
ื่ หลักๆ
มาจากค่าใช ้จ่าย อาทิ ค่าวัสดุสานักงาน ค่าน้าดืม
่ และค่ากระดาษถ่ายเอกสาร
ิ ตามส ัญญาเช่าการเงิน ประกอบด ้วย แบบสัญญาเช่าซือ
้ และแบบสัญญาเช่าทางการเงิน เท่ากับ 217.96 ล ้านบาท 322.72
้ น
หนีส
ิ และส่วนของ
ล ้านบาท และ 315.72 ล ้านบาท ตามลาดับหรือ คิดเป็ นร ้อยละ 42.61 ร ้อยละ 48.25 และร ้อยละ 43.39 ของหนี้สน
ิ ตามสัญญาเช่าการเงิน ดังนี้
เจ ้าของรวม โดยมีรายละเอียดหนีส
้ น
(หน่วย : ล ้านบาท)
รายการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ
ส่วนของหนีส
้ น
่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถ
หนีส
้ น
่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ิ ตามส ัญญาเช่าการเงิน
้ น
รวมหนีส

67.62

95.45

150.34

227.27

114.60
201.12

217.96

322.72

315.72

ิ ตามสัญญาเช่าการเงินเพิม
บริษัทฯ มีหนีส
้ น
่ ขึน
้ มาจากจานวนรถโดยสารทีใ่ ห ้บริการเพิม
่ ขึน
้ ในแต่ละปี เท่ากับ 129 คัน 162
คัน และ 186 คัน โดยบริษัทฯ ได ้ทาสัญญาเช่าการเงินกับทางบริษัทลีสซิง่ และธนาคารจานวนทัง้ หมด 10 ราย ซึง่ กาหนดการชาระ
่ มั่นต่อความมั่นคงของบริษัท ฯ
ค่างวดเป็ นรายเดือนมีอายุสัญ ญาประมาณ 4-5 ปี เนื่องจากทางบริษัท ลีสซิง่ และธนาคารมีความเชือ
มากขึน
้ ทาให ้บริษัทฯ ได ้รับ อัตราดอกเบีย
้ ตามสัญ ญาเช่าการเงินลดลงอย่างต่อ เนื่องเท่ากับร ้อยละ 4.33 ถึงร ้อยละ 5.13, ร ้อยละ
3.70 ถึง ร ้อยละ 4.05 และร ้อยละ 3.58 ถึง ร ้อยละ 3.88 ในเดือ นมกราคมถึง เดือ นธัน วาคมของแต่ล ะปี โดยสัญ ญาเช่า การเงิน
คงเหลือจะผ่อนชาระครบกาหนดในปี 2562 ถึงปี 2566 เท่ากับ 27 คัน 45 คัน 26 คัน 63 คัน และ 25 คัน
ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
บริษั ทฯ มีสว่ นของผู ้ถือหุ ้นรวมสาหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 243.50 ล ้านบาท 286.31 ล ้านบาท และ 335.06 ล ้าน
ิ และส่ว นของผู ้ถือ หุ ้นรวม โดยแสดง
บาท ตามล าดับ หรือ คิด เป็ นร ้อยละ 47.61 ร ้อยละ 42.81 และร ้อยละ 46.05 ของหนี้ ส น
รายละเอียดส่วนของผู ้ถือหุ ้น ดังนี้
(หน่วย : บาท)
รายการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
7 ม.ค. 62
ทุนจดทะเบียน-หุน
้ สาม ัญ
ทุนออกจาหน่ายและชาระมูลค่าแล ้ว

110,000,000

154,687,500

154,687,500

154,687,500

110,000,000

123,749,951

130,865,945

137,056,570

-

22,493,185

21,048,125

-

107,189,597

107,189,597

124,267,984

139,125,484

เงินรับล่วงหน ้าค่าหุ ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม-จัดสรรแล ้ว

5,000,000

6,400,000

8,500,000

8,500,000

21,309,711

26,476,904

50,372,736

50,372,736

รวมส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้

243,499,308

286,309,637

335,054,790

335,054,790

จานวนหุน
้ สาม ัญ

440,000,000

618,750,000

618,750,000

618,750,000

จานวนหุน
้ สาม ัญทีช
่ าระแล้ว

440,000,000

494,999,804

523,463,781

548,226,281

จานวนใบสาค ัญแสดงสิทธิฯ

-

123,749,504

70,523,027

70,523,027

ราคาต่อหุน
้ สาม ัญ

0.25

0.25

0.25

0.25

ราคาต่อหุน
้ แปลงสิทธิฯ

0.85

0.85

0.85

0.85

กาไรสะสม-ยังไม่ได ้จัดสรร

บริษัทฯ มีสว่ นของผู ้ถือหุ ้นเพิม
่ ขึน
้ ตลอด 3 ปี ทีผ
่ า่ นมา มาจาก 2 ส่วนคือ ส่วนแรกจากผลการดาเนินงานมีผลกาไรในทุกปี
เท่ากับ 21.93 ล ้านบาท 26.25 ล ้านบาท และ 40.91 ล ้านบาท ตามลาดับ และบริษัทฯ มีการออกเครือ
่ งมือทางการเงินเป็ นใบสาคัญ
้ หุ ้นสามัญ ของบริษั ท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จานวนรวมทัง้ สิน
้ 123,749,504 หน่วย ซึง่ มีระยะเวลาการใช ้สิทธิ 4
แสดงสิท ธิท จ
ี่ ะซือ
ครัง้ ทาให ้บริษัทฯได ้รับกระแสเงินสดเข ้ามาในส่วนนีเ้ พิม
่ ขึน
้ ทัง้ นีบ
้ ริษัทฯ ได ้มีการประกาศจ่ายเงินปั นผลทุกปี โดยแสดงรายละเอียด
เกีย
่ วกับการจ่ายเงินปั นสาหรับปี ดังนี้
ปี

เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)
หุน
้ ปันผล

เงินสด

เงินปันผลจ่ายต่อหุน
้

อ ัตราการจ่ายเงินปันผล

อนุม ัติโดยทีป
่ ระชุม
สาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้

(บาท)

(ร้อยละ)

เมือ
่ ว ันที่

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

-

ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับร ้อยละ 1.10 ร ้อยละ 1.34 และ
บริษัทฯ มีหนี้สน
ร ้อยละ 1.17 ซึง่ การเพิม
่ หรือ ลดลงเป็ นไปตามรูปแบบการลงทุนในยานพาหนะด ้วยการท าสัญ ญาเช่าการเงินเป็ นหลัก และการใช ้
่ ด ้านเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ณ ขณะนัน
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นไม่ให ้เกินร ้อยละ 1.50
บริการวงเงินสินเชือ
้ ซึง่ บริษัทฯ ได ้กาหนดหนีส
้ น
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น ดังนี้
โดยมีรายละเอียดยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงินและอัตราส่วนหนีส
้ น
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DE
อ ัตราส่วนสภาพคล่อง
บริษัทฯ มีอต
ั ราส่วนสภาพคล่องสาหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 0.95 เท่า 0.73 เท่าและ 0.72 ซึง่ รายการทีม
่ ผ
ี ลต่อการ
เปลีย
่ นแปลงของอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 93.93 ล ้านบาท 96.68 ล ้านบาท และ 115.32
ล ้านบาท ตามลาดับหรือคิดเป็ นร ้อยละ 18.36 ร ้อยละ14.45 และร ้อยละ 15.85 หลักๆ มาจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด และลูก หนี้การค ้าและลูกหนี้อน
ื่ ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ สอดคล ้องกับรายได ้จากการให ้บริการทีเ่ พิม
่ ขึน
้ อีกทัง้ ยังได ้รับกระแสเงินสดจาก
ใบสาคัญแสดงสิทธิทใี่ ช ้สิทธิ
ิ หมุนเวีย น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 98.36 ล ้านบาท 131.89 ล ้านบาท และ 160.90
หนี้ส น
ล ้านบาท ตามลาดับหรือคิดเป็ นร ้อยละ 19.23 ร ้อยละ 19.72 และร ้อยละ 22.11 หลักๆ มาจากเจ ้าหนีก
้ ารค ้าและเจ ้าหนี้อน
ื่ และส่วน
ิ ตามสัญ ญาเช่าการเงินที่ถงึ ก าหนดชาระภายในหนึ่งปี อีก ทัง้ การขยายฐานลูก ค ้าเดิม และฐานลูก ค ้าใหม่ และการซือ
้
ของหนี้ส น
ยานพาหนะสาหรับให ้บริการเพิม
่ เติมเท่ากับ 37 คัน 63 คันและ 44 คัน
สาหรับ Cash Cycle ของบริษัทฯ สาหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 0.56 วัน 8.70 วัน และ 13.15 วัน เพิม
่ ขึน
้ ตลอด 3 ปี
ทีผ
่ ่านมา เกิดจากบริษั ทฯ มีก ารให ้เครดิตเทอมลูก หนี้ก ารค ้าหนึ่งราย 120 วันจากเครดิต เทอมปกติ 30 วันท าให ้ Cash Cycle มี
ระยะเวลายาวขึน
้

ผูล
้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษ ัททีอ
่ อกหล ักทร ัพย์เพิม
่ เติมได้จาก
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษ ัททีแ
่ สดงไว้ใน www.sec.or.th
ั ันธ์/ รายงานประจาปี
หรือเว็บไซต์ของบริษ ัท www.atp30.com/ น ักลงทุนสมพ
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บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
รำยงำน และ งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2561

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

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

กรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 26 กุมภำพันธ์ 2562

6

บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

8
9
10

2561

(หน่วย: บาท)
2560

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

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

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

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

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

(หน่วย: บาท)
2560

11
12
13

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

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

13
18
14

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

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

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

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

2561

(หน่วย: บาท)
2560

154,687,500

154,687,500

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

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

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

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

15

15
15
16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

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

18

18

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุน้ ปรับลด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2561

(หน่วย: บาท)
2560

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

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

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

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

917,370
(183,474)
733,896

-

41,639,704

26,248,394

0.079
0.072

0.053
0.050

19

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

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
22,493,185
22,493,185

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2561

(หน่วย: บาท)
2560

47,409,703

29,087,165

54,081,474

46,822,260

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

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

117,728,733

90,686,415

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

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

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

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

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

(หน่วย: บาท)
2560

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

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

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

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

96,141,501
704,388

179,090,913
834,997

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

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

2.

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

3.

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

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้ รำยได้
รายได้ ค่าบริ การ
รำยได้ค่ำบริ กำรรับรู ้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน
4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ น สดและรำยกำรเที ย บเท่ ำเงิ น สด หมำยถึ ง เงิ น สดและเงิ น ฝำกธนำคำร และเงิ น ลงทุ น ระยะสั้ นที่ มี
สภำพคล่องสู ง ซึ่ งถึ งกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิ น 3 เดื อนนับจำกวันที่ ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัด
ในกำรเบิกใช้
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4.3 ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึ กค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรั บ
ผลขำดทุ น โดยประมำณที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ นจำกกำรเก็ บ เงิ น จำกลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ว ไปพิ จ ำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
4.4 สิ นค้ ำคงเหลือ
อะไหล่แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ และจะถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของต้นทุนกำรบริ กำรเมื่อมีกำรเบิกใช้
4.5 ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำ
สะสม และค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ คำนวณจำกรำคำทุนของ
สิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
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ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับยำนพำหนะสำหรับขนส่ งระหว่ำงประกอบและส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำ
ระหว่ำงก่อสร้ำง
บริ ษทั ฯตัดรำยกำรยำนพำหนะสำหรับขนส่ งและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำ
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ จะรับรู้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั
ออกจำกบัญชี
4.6 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุ คคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษ ัทฯ หมำยถึ ง บุ คคลหรื อกิ จกำรที่ มี อ ำนำจควบคุ มบริ ษ ัท ฯหรื อ
ถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุ คคลหรื อกิ จกำรที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำร
หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
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4.7 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สั ญ ญำเช่ ำยำนพำหนะส ำหรั บ ขนส่ ง และอุ ป กรณ์ ที่ ควำมเสี่ ย งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของ
ส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วย
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ ำแล้วแต่
มู ล ค่ ำ ใดจะต่ ำ กว่ำ ภำระผูก พัน ตำมสั ญ ญำเช่ ำหั ก ค่ ำใช้จ่ำ ยทำงกำรเงิ น จะบัน ทึ ก เป็ นหนี้ สิ น ระยะยำว
ส่ วนดอกเบี้ ยจ่ำยจะบันทึ กในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุ นตลอดอำยุของสั ญญำเช่ ำ สิ นทรัพ ย์ที่ ได้มำตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ
สั ญ ญำเช่ ำยำนพำหนะส ำหรั บ ขนส่ ง และอุ ป กรณ์ ที่ ควำมเสี่ ย งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของ
ส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ ำถือเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน
รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
4.8 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ งและ
อุปกรณ์ ของบริ ษทั ฯหำกมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯรับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อ
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รับ คื นหมำยถึ งมู ล ค่ ำยุติธ รรมหักต้น ทุ น ในกำรขำยของสิ นทรั พ ย์ห รื อ มู ล ค่ ำจำกกำรใช้สิ นทรั พ ย์
แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.9 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสมทบและ
เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชี พได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
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บริ ษ ัท ฯค ำนวณหนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำนของพนัก งำน โดยใช้วิ ธี คิ ด ลด
แต่ ล ะหน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ท ำกำรประเมิ น
ภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.10 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษ ัท ฯจะบัน ทึ ก ประมำณกำรหนี้ สิ น ไว้ใ นบัญ ชี เมื่ อ ภำระผูก พัน ซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุ ก ำรณ์ ใ นอดี ต
ได้เกิ ด ขึ้ น แล้ว และมี ค วำมเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ำ งแน่ น อนว่ ำ บริ ษ ัท ฯจะเสี ย ทรั พ ยำกรเชิ ง เศรษฐกิ จ ไป
เพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.11 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยคำนวณ
จำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำ
ภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษ ทั ฯรับ รู ้ หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ตอ้ งเสี ยภำษี ทุกรำยกำร แต่รับ รู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชี ดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำบริ ษทั ฯจะไม่มีกำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหำกภำษีที่เกิ ดขึ้นเกี่ ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
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4.12 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง รำคำที่ คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพ ย์หรื อเป็ นรำคำที่ จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สิ นให้ ผู ้ อื่ น โดยรำยกำรดั ง กล่ ำ วเป็ นรำยกำรที่ เกิ ด ขึ้ นในสภำพปกติ ร ะหว่ ำ งผู ้ซ้ื อและผู้ข ำย
(ผูร้ ่ วมในตลำด) ณ วันที่ วดั มูล ค่ำ บริ ษ ทั ฯใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มี ส ภำพคล่ องในกำรวัดมู ลค่ ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำ
ด้วยมู ล ค่ ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ ไม่ มี ตลำดที่ มี ส ภำพคล่ องส ำหรั บ สิ น ทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ นที่ มีล ัก ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรม
โดยใช้เทคนิ คกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้
ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิ น
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

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

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

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

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

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

4.9
6.4
1.7
0.6
-

2560
4.4
5.2
1.2
0.6
0.5

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

(หน่วย: พันบำท)
2560

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

4,250

3,863

903
213
160
1,276

865
148
129
1,142

1,808
-

3,397
50

232
2,040

149
230
3,826

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

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

2561
14,180
385
14,565

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

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

8.

(หน่วย: พันบำท)
2560

51,308

41,989

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

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

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

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

ยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ ง
ระหว่ำงประกอบ

รวม

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

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

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

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

-

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

552,407

400

552,807

601,162

200

601,362

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2560 (รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ กำร)

44,990

2561 (รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ กำร)

52,118

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

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สำนักงำน

ส่ วนปรับปรุ ง
อำคำรเช่ำ
ระหว่ำงก่อสร้ำง ยำนพำหนะ

เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

รวม

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

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

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

334
(334)
-

1,635
1,635
1,635

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

1,420
744

2,692
613

1,174
139

-

133
163

5,419
1,659

2,164
802

(5)
3,300
639

1,313
139

-

296
164

(5)
7,073
1,744

-

(15)

-

-

-

(15)

30
2,996

(47)
3,877

(227)
1,225

-

460

(244)
8,558

6,205

1,494

310

-

1,339

9,348

5,793

1,459

444

-

1,175

8,871

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

1,659

2561 (จำนวน 1.4 ล้ำนบำท รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร ส่ วนที่เหลือรวมอยู่ในต้นทุนบริ กำร)

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

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

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

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

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

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

13. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน

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

201,118

227,265

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

ไม่เกิน 1 ปี
125,866
(11,268)

1 - 5 ปี
211,732
(10,614)

รวม
337,598
(21,882)

114,598

201,118

315,716

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

ไม่เกิน 1 ปี
109,270
(13,821)

1 - 5 ปี
241,765
(14,500)

รวม
351,035
(28,321)

95,449

227,265

322,714

14. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน แสดงได้
ดังนี้

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

2561
5,139

(หน่วย: พันบำท)
2560
4,089

1,160
173

1,069
139

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

(158)
5,139
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ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยูใ่ นส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนแสดงได้ดงั นี้

ต้นทุนบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน

2561
893
440
1,333

(หน่วย: พันบำท)
2560
844
364
1,208

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

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (ขึ้นอยูก่ บั ชนิดกำรจ้ำงงำน)

2561
(ร้อยละต่อปี )
2.7
4-6

2560
(ร้อยละต่อปี )
3.2
4-6

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

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

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

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

เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 สภำนิ ติบญั ญัติแห่ งชำติได้มีมติผำ่ นร่ ำงพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนฉบับ
ใหม่ ซึ่ งกฎหมำยดังกล่ำวอยู่ในระหว่ำงรอประกำศในรำชกิ จจำนุ เบกษำพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน
ฉบับใหม่น้ ี กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี นำยจ้ำงเลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่ งทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปี
ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่ำชดเชยไม่นอ้ ยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วัน กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็ นกำร
แก้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯมีหนี้ สินสำรอง
ผลประโยชน์ ร ะยะยำวของพนั ก งำนเพิ่ ม ขึ้ น 1.31 ล้ ำ นบำท บริ ษ ัท ฯจะบัน ทึ ก ผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ กำรในอดีตเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนในงวด
ที่กฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้
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15. ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
จำนวนใช้สิทธิ ระหว่ำงงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

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

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

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยรถร่ วม
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำเบี้ยประกันภัยและค่ำพรบ.
ค่ำน้ ำมัน
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับรถยนต์

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

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

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

6,504
6,504

(หน่วย: พันบำท)
2560

2,839
2,839

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

183

(หน่วย: พันบำท)
2560
-
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้

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

2561
47,410

(หน่วย: พันบำท)
2560
29,087

ร้อยละ 20
9,482
-

ร้อยละ 20
5,817
39

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

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

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

(หน่วย: พันบำท)
2560

1,000
4,471
5,471

1,028
7,268
8,296

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

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

40,905

26,248

516,746

495,217

-

-

50,968

32,968

40,905

26,248

567,714

528,185

กำไรต่อหุน้
2561
2560
(บำท)
(บำท)
0.079

0.053

0.072

0.050

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

เงินปั นผลจ่ำยต่อหุน้
(บำท)

5.9
13.8
19.7

0.014
0.031
0.045

15.6
15.6

0.030
0.030

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2560

- เงินสด
- หุน้ ปั นผล
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2560
เงินปั นผลประจำปี 2560

เงินปั นผลจ่ำย
(ล้ำนบำท)

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2561

รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561

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

3.7
1.5

2.4
2.9

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

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

-

-

32.4
-

5.7
57.9

38.1
57.9

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน

-

-

0.8

-

0.8

0.37
1.25

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร

-

-

6.4

-

6.4

MOR

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

-

-

-

39

39

-

114.6

201.1

-

-

315.7

หนีส้ ินทำงกำรเงิน

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

3.60 - 7.87

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

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

-

-

28.0
-

7.5
44.0

35.5
44.0

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน

-

-

8.9

-

8.9

0.37
0.38 - 0.80

-

-

-

35.8

35.8

-

95.4

227.3

-

-

322.7

3.70 - 8.90

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
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23.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั รำดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตรำดอกเบี้ ยในตลำด บริ ษทั ฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิ นใกล้เคี ยงกับมูลค่ำ
ตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
24. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุ ประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุ นที่ สำคัญของบริ ษทั ฯ คือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ำงทุ นที่ เหมำะสม
เพื่ อสนับ สนุ นกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯและเสริ มสร้ ำงมูลค่ ำกำรถื อหุ ้นให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯมีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 1.17:1 (2560: 1.34:1)
25. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่ อวันที่ 26 กุ ม ภำพันธ์ 2562 ที่ ป ระชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษ ทั ฯ ได้มี มติ ให้นำเสนอเรื่ องที่ ส ำคัญ ต่ อ
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ดังต่อไปนี้
1) จัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี 2561 จำนวนเงินประมำณ 2.1 ล้ำนบำท เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยของบริ ษทั ฯ
2) จ่ ำยเงิ น ปั น ผลจำกผลกำรด ำเนิ นงำนส ำหรั บ ปี 2561 ในอัตรำหุ ้ นละ 0.04 บำท รวมเป็ นเงิ นประมำณ
21.93 ล้ำนบำท
26. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562
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