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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่1 - 1 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  
 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นผูใ้หบ้ริกำรรถโดยสำรขนส่งบุคลำกรระหวำ่งแหล่งท่ีพกัอำศยัใน
เขตชุมชน ไปยงัโรงงำนอุตสำหกรรมหรือสถำนประกอบกำร โดยเฉพำะในเขตนิคมอุตสำหกรรมในภำคตะวนัออก ซ่ึง
ไดรั้บใบอนุญำตผูป้ระกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงจำกกรมกำรขนส่งทำงบก มีรถโดยสำรใหบ้ริกำรแบ่งประเภท ดงัน้ี 

 
 

 
 

 
บริษทัฯ มีรถโดยสำรท่ีใหบ้ริกำร 2 รูปแบบดงัน้ี 
1. รถโดยสำรของบริษทัรวมจ ำนวน 308 คนัหรือคิดเป็นร้อยละ 80.63 ประกอบดว้ย รถบสัจ ำนวน 192 คนัหรือ

คิดเป็นร้อยละ 50.26 ส่วนท่ีเหลือเป็นประเภทอ่ืนไดแ้ก่ รถมินิบสั รถตู ้และรถตู ้วไีอพี คิดเป็นร้อยละ 30.37 
ของจ ำนวนรถโดยสำร 

2. รถโดยสำรรถร่วมบริกำรรวมจ ำนวน 74 คนัหรือคิดเป็นร้อยละ 19.37 ประกอบดว้ยรถตูจ้  ำนวน 63 คนัหรือ
คิดเป็นร้อยละ 16.49 ส่วนท่ีเหลือเป็นรถบสัคิดเป็นร้อยละ 2.88 ของจ ำนวนรถโดยสำร 
 

นอกจำกน้ีบริษทัฯ ไดน้ ำมำตรฐำนกำรบริหำรควำมปลอดภยัทำงถนน (BSI ISO39001: 2012 Road traffic safety 
management system) มำใชใ้นกำรบริหำรจดักำรกระบวนกำรเดินรถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรต่อลูกคำ้ให้เกิด
ควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด อีกทั้งกำรให้ควำมส ำคญัในกำรพฒันำคุณภำพของพนกังำน โดยเฉพำะนกัขบัตั้งแต่กระบวนกำร
สรรหำ ค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร กำรอบรม กำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรใหบ้ริกำรและปลูกฝังกำรใส่ใจต่อคุณภำพชีวติและ
ทรัพยสิ์นของผูโ้ดยสำรและผูร่้วมใชเ้สน้ทำง 

 
1.1  นโยบายการประกอบธุรกจิ 
วสัิยทศัน์ (Vision) 

เรำจะเป็นผูน้ ำในกำรให้บริกำรรับ-ส่งบุคลำกรให้แก่โรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ โดยควำมมุ่งมั่นพฒันำกำร
ใหบ้ริกำรเพ่ือใหเ้กิดควำมพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริกำรและสร้ำงมำตรฐำนกำรใหบ้ริกำรจนเป็นท่ียอมรับในระดบัสำกล 
พนัธกจิและวตัถุประสงค์  
- รักษำฐำนธุรกิจใหเ้ขม้แขง็ เสริมสร้ำงกำรเติบโตและขยำยฐำนธุรกิจอยำ่งต่อเน่ืองสู่ควำมยัง่ยนื 
- กำรปรับใชเ้ทคโนโลยใีนกำรใหบ้ริกำรและควบคุมกำรเดินรถเก่ียวเน่ืองกบัควำมปลอดภยัและตอบสนองควำมพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 
- กำรพฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพของบุคลำกรใหมี้ควำมรู้ ควำมสำมำรถและทกัษะในกำรปฏิบติังำนอยำ่งมี

ประสิทธิภำพ 
 
 

 ประเภทรถโดยสาร จ านวนที่นั่ง 

- รถบสั มำกกวำ่ 40 
- รถมินิบสั / ไมโครบสั ไม่เกิน 30 / ไม่เกิน 21 
- รถตู ้วีไอพี 10 
- รถตู ้ 13 
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ส่วนที ่1 - 2 
 

กลยุทธ์ในการด าเนนิงานของบริษัท (Strategy) 
- กำรรักษำฐำนลูกค้ำเดิมควบคู่กับสร้ำงฐำนลูกค้ำใหม่ด้วยกำรให้บริกำรท่ีมีคุณภำพ สร้ำงควำมพึงพอใจแก่

ผูใ้ชบ้ริกำร 
- กำรพฒันำระบบปฏิบติักำรและมำตรฐำนกำรใหบ้ริกำรรับ-ส่งบุคลำกรท่ีมีคุณภำพ 
- กำรพฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพของบุคลำกรใหไ้ดม้ำตรฐำน 

เป้าหมายระยะยาวของบริษัท 
- ระยะเวลำ 1 ปี : บริษทัฯ ยงัมุ่งเนน้ด ำเนินงำนตำมกลยทุธ์หลกัและพนัธกิจขององคก์ร โดยวำงเป้ำหมำยกำรเติบโต

ของรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรประมำณ 5-10% จำกลูกคำ้รำยเดิมและลูกคำ้รำยใหม่จำกกำรขยำยพ้ืนท่ีนอกเขตภำค
ตะวนัออก อีกทั้งกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนกำรให้บริกำรและค่ำใชจ่้ำยลดลงจำกปีก่อน โดยบริษทัตั้งเป้ำหมำยกำร
เติบโตในปีไม่นอ้ยกวำ่ 5-10% และรักษำอตัรำกำรท ำก ำไรไม่ต ่ำกวำ่ 10% 
- ระยะเวลำ 3 ปี : บริษัทฯ ยงัมีเป้ำหมำยในกำรพฒันำระบบบริหำรบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง ได้แก่ สร้ำง

วฒันธรรมองค์กร กำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของนักขับอย่ำงมืออำชีพ กำรจัดท ำแผนกำรสืบทอด
ต ำแหน่งใหต้อบสนองต่อกลยทุธ์และรองรับกำรเติบโตของบริษทัในอนำคต 
 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 
บริษทัฯ เร่ิมประกอบธุรกิจกำรใหบ้ริกำรรับ-ส่ง บุคลำกรเม่ือวนัท่ี 20 ตุลำคม 2548 โดยมีผูก่้อตั้งไดแ้ก่ นำยปิยะ เต

ชำกลู ดร.ววิฒัน์ กรมดิษฐแ์ละนำยชำติชำย พำนิชชีวะ ร่วมกนัและเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) เม่ือ
วนัท่ี 27 สิงหำคม 2558 นบัจำกนั้นไดข้ยำยธุรกิจอยำ่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั กำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญัของ
บริษทั สรุปไดด้งัน้ี 

ปี รายละเอยีด 

2548 - เดือนตุลำคม บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1.00 ลำ้นบำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท ช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ ในช่ือบริษทั
อมตะ ทรำนสปอร์ต 30 จ ำกดั ส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 700/199 หมู่ท่ี 1 ต.บำ้นเก่ำ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160 

- บริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญำตผูป้ระกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงจำกกรมกำรขนส่งทำงบก ระยะเวลำ 5 ปี  
- บริษทัฯ เร่ิมให้บริกำรรับ-ส่งบุคลำกรในเขตนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ีชลบุรีและนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ีระยอง 

ดว้ยรถบสั 1 คนัและรถตู ้2 คนั 
2559 - เดือนมกรำคม บริษทัไดรั้บใบอนุญำตผูป้ระกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงจำกกรมกำรขนส่งทำงบกต่ออีก 5 ปี 

- ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559 วนัท่ี 4 เม.ย. บริษทั มีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินกำรปี 2558 
เป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.022 บำทรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 9.68 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 82.92 ของก ำไรสุทธิหลงัหกั
ส ำรองทำงกฎหมำย ก ำหนดวนัจ่ำยเงินปันผลวนัท่ี 1 พ.ค. 2559 

- บริษทั มีรถโดยสำรท่ีให้บริกำรของบริษทัจ ำนวน 176 คนั ซ้ือเพ่ิมในระหวำ่งปีจ ำนวน 37 คนั 
2560 - ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 วนัท่ี 3 เม.ย. บริษทั มีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินกำรปี 2559 

เป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.04473 บำทรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 19.68 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 94.74 ของก ำไรสุทธิหลงั
หกัส ำรองทำงกฎหมำย ก ำหนดวนัจ่ำยเงินปันผลวนัท่ี 2 พ.ค. 2560 มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
1.        จ่ำยเงินปันผลเป็นหุ้นสำมญั อตัรำ 8:1 หุ้นสำมญั ในอตัรำหุ้นละ 0.03125 บำทต่อหุ้น (เศษของหุ้นปันผลให้ปัด

ทิ้ง) 
2.         จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัรำหุ้นละ 0.01348 บำท 
3.         บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลและกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดงัน้ี 

-     รองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลจ ำนวน 55.00 ลำ้นหุ้นสำมญั 
-     รองรับกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จ ำนวน 123.75 ลำ้นหุ้นสำมญั (1:1 หุ้นสำมญั) 
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ส่วนที ่1 - 3 
 

ปี รายละเอยีด 

- บริษทัฯ มีกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัรุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) จ ำนวน 123,750,000 หน่วย ให้
สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นเดิม 4:1 หุ้นสำมญั ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 24 พ.ค. 60 ถึงวนัท่ี 23 พ.ค. 62 รำคำกำรใชสิ้ทธิ
ฯ 0.85 บำทต่อหุ้นสำมญั 

- บริษทั มีรถโดยสำรท่ีให้บริกำรของบริษทัจ ำนวน 238 คนั ซ้ือเพ่ิมในระหวำ่งปีจ ำนวน 62 คนัและขำยรถตูจ้  ำนวน 1 คนั 
      - เดือนสิงหำคม บริษทั ไดรั้บมำตรฐำนกำรรับรองกำรบริหำรควำมปลอดภยัทำงถนน (BSI ISO39001 : 2012 Road traffic 

safety management system) นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ส.ค. 60 ถึงวนัท่ี 23 พ.ค. 63 
2561 - ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 วนัท่ี 2 เม.ย. บริษทั มีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินกำรปี 2560 

เป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.030 บำทรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 15.64 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 62.96 ของก ำไรสุทธิหลงัหกั
ส ำรองทำงกฎหมำย ก ำหนดวนัจ่ำยเงินปันผลวนัท่ี 30 เม.ย. 2561 

- บริษทั มีรถโดยสำรท่ีให้บริกำรของบริษทัจ ำนวน 280 คนั ซ้ือเพ่ิมในระหวำ่งปีจ ำนวน 44 คนัและขำยรถบสัจ ำนวน 2 คนั 
2562 - ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 วนัท่ี 2 เม.ย. บริษทั มีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินกำรปี 2561 

เป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.040 บำทรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 21.63 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 56.51 ของก ำไรสุทธิหลงัหกั
ส ำรองทำงกฎหมำย ก ำหนดวนัจ่ำยเงินปันผลวนัท่ี 30 เม.ย. 2562 

- ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 4/2562 วนัท่ี 5 พ.ย. บริษทั มีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนเกำ้เดือนปี 2562 เป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.020 บำทรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 12.35 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 
36.02 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัส ำรองทำงกฎหมำย ก ำหนดวนัจ่ำยเงินปันผลวนัท่ี 4 ธ.ค. 2562 

- บริษทั มีรถโดยสำรท่ีให้บริกำรของบริษทัจ ำนวน 308 คนั ซ้ือเพ่ิมในระหวำ่งปีจ ำนวน 30 คนัและขำยรถบสัจ ำนวน 1 คนั 
2563 - ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 1/2563 วนัท่ี 25 ก.พ. บริษทั มีมติจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปีส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 

เป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.020 บำท จ ำนวน 12.35 ลำ้นบำท ซ่ึงมีจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลไปแลว้เป็นเงินสดในอตัรำ
หุ้น 0.020 บำท จ ำนวน 12.35 ลำ้นบำท รวมทั้งส้ิน 25.70 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 55.59 ของก ำไรสุทธิหลงัหกั
ส ำรองทำงกฎหมำย ก ำหนดวนัจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปีวนัท่ี 30 เม.ย. 2563 โดยจะเสนออนุมติัท่ีประชุมสำมญัประจ ำปี 
2563 ต่อไป 

 
1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษทัฯ ไม่มีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่1 - 4 
 

2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

2.1 ลกัษณะการให้บริการ โดยแบ่งสดัส่วนรำยไดอ้อกเป็น 2 กลุ่มคือ 
1. รายได้จากการให้บริการ 

รถโดยสารของบริษัท :  
รถโดยสำรของบริษทัฯ ทุกคนั ตอ้งมีลกัษณะท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำย โดยมีแผ่นป้ำยทะเบียนรถเป็นพ้ืนสี

เหลือง ตวัอกัษรและตวัเลขเป็นสีด ำ ข้ึนตน้ด้วย 30-xxxx และมีโครงสร้ำงรถโดยสำรท่ีเหมำะสมกับกำรขนส่ง
บุคลำกร มีควำมปลอดภยัและสะดวกสบำยต่อผูโ้ดยสำร โดยบริษทัไดร่้วมมือกบัผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยรถชั้นน ำ อำทิ ฮี
โน่ สแกนเนียและเมอร์เซเดส-เบนซ์ โตโยต้ำ และยู่ทง เป็นต้น ในกำรออกแบบโครงสร้ำงรถโดยสำรท่ีเป็น
มำตรฐำน 

รถโดยสารร่วมบริการ : 
รถโดยสำรร่วมบริกำร เป็นรถโดยสำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรบริหำรจดักำรของบริษทั จำกกำรคดัเลือกและก ำหนด

นโยบำย ซ่ึงเป็นทั้งบุคคลหรือนิติบุคคล แต่ตอ้งไดรั้บอนุญำตใหเ้ป็นผูป้ระกอบกำรรถโดยสำรขนส่งไม่ประจ ำทำง
จำกกรมกำรขนส่งทำงบกเท่ำนั้น 
2.   รายได้อื่น ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับเงินฝำกธนำคำร ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นและรำยไดอ่ื้น อำทิ 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรดำ้นกำรบริหำรเพ่ิมเติมแก่รถร่วมบริกำร เงินรับคืนกองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนกังำนลำออก
และกำรขำยอะไหล่ท่ีเส่ือมสภำพ เป็นตน้ 

 
ภาพตารางแสดง โครงสร้างรายได้ของบริษัท  ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 รายละเอยีดดงันี ้

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
รายได้รวม ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562  

คนั จ านวน ร้อยละ คนั จ านวน ร้อยละ คนั จ านวน ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการ          

1.   รถโดยสารของบริษทั 238 277.66 79.90% 280 352.40 83.53% 308 390.55 85.47% 

1.1   รถบสั 186 249.51 71.80% 193 289.83 68.70% 192 295.36 64.64% 
1.2   รถมินิบสั 11 4.52 1.30% 28 27.00 6.40% 30 37.15 8.13% 
1.3   รถตู ้ 33 21.62 6.22% 51 31.52 7.47% 79 53.51 11.71% 
1.4   รถตู ้วีไอพี 8 2.01 0.58% 8 4.05 0.96% 7 4.53 0.99% 
2.   รถโดยสารร่วมบริการ 90 69.84 20.10% 90 69.48 16.47% 74 66.41 14.53% 

รวมรายได้จากการให้บริการ 328 347.50 100.00% 370 421.88 100.00% 382 456.96 100.00% 

รายได้อืน่  1.14   1.98   1.93  
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ภาพกราฟแสดง โครงสร้างรายได้ของบริษัท ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562  แยกตามอุตสาหกรรมของลูกค้า ดงันี ้

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
 
จำกภำพแสดง สดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรแยกตำมอุตสำหกรรมของลูกคำ้ท่ีมีควำมหลำกหลำย เน่ืองจำกบริษทั 

ตอ้งกำรป้องกันไม่ให้กลุ่มลูกคำ้มีกำรกระจุกตวัและพ่ึงพิงกลุ่มอุตสำหกรรมใดๆ มำกเกินไป ซ่ึงอำจมีควำมเส่ียงหำก
อุตสำหกรรมนั้นอยูใ่นช่วงวกิฤตจำกเศรษฐกิจ กำรเมือง สงัคม ส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชิน้สว่นประกอบรถยนต์ ผลิตยางรถยนต์
น า้มนัเชือ้เพลิงและปิโตร

เคมี
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สินค้าอปุโภค เหลก็ อ่ืนๆ 

ปี 2560 90.65 46.51 29.37 68.66 27.51 33.21 51.59

ปี 2561 129.73 45.41 42.94 72.71 28.7 32.82 69.57

ปี 2562 135.15 45.38 51.03 70.00 30.76 32.92 91.72
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ภาพแสดง ขั้นตอนการจดัหาและให้บริการลูกค้ำ  

 

 
 
1. บริษทัฯ จะร่วมประชุมกบัลูกคำ้เพ่ือหำรือและน ำเสนอรูปแบบกระบวนกำรเดินรถโดยใชข้อ้มูลของลูกคำ้ 

อำทิ จ ำนวนคน เส้นทำง ตำรำงเวลำกำรปฏิบติังำนของพนักงำน เพื่อออกแบบประเภทรถและจ ำนวนรถ 
เสน้ทำงเดินรถ ตำรำงเวลำรับส่ง และสรุปค่ำใชจ่้ำยใหลู้กคำ้พิจำรณำ 

2. เม่ือลูกคำ้ตกลงวำ่จำ้งบริษทัตำมท่ีทำงบริษทั ไดเ้สนอ จำกนั้นทำงบริษทัจะจดัท ำสญัญำกำรใหบ้ริกำรขนส่ง
บุคลำกร (Employee transportation Service Agreement) 

3. บริษทัฯ จะด ำเนินกำรจดัหำรถโดยสำรและนักขบัเพื่อเตรียมส ำหรับกำรเดินรถตำมสัญญำกำรให้บริกำร
ขนส่งบุคลำกร มีรำยละเอียดดงัน้ี 
3.1 กรณีใชร้ถโดยสำรของบริษทั ทำงบริษทั จะออกรถใหม่ หำกเป็นประเภทรถบสัจะมีกำรสัง่ประกอบ

รถ เช่นกำรสั่งซ้ือโครงรถและเคร่ืองยนต์ (Chassis) และส่งท ำตัวถัง (Body) พร้อมตกแต่งจำก
ผูป้ระกอบกำรชั้นน ำและสรรหำนกัขบัและท ำกำรอบรมคดัเลือกเพื่อเป็นนกัขบัประจ ำรถ  

3.2 กรณีใชร้ถโดยสำรร่วมบริกำร ส่วนใหญ่เป็นรถตูโ้ดยสำร โดยบริษทัฯ จะท ำสัญญำตกลงกบัรถร่วม
เพื่อให้มำด ำเนินกำรรับ-ส่งบุคลำกร ตำมท่ีบริษทัไดท้ ำสัญญำกำรให้บริกำรกบัลูกคำ้ ซ่ึงรถร่วมมี
หนำ้ท่ีจดัหำรถและนกัขบัเพ่ือใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ของบริษทัในนำมของ บมจ. เอทีพี 30 

การน าเสนอรูปแบบรถและ
เส้นทางเดินรถให้ตรงกับความ

ต้องการของลูกค้า

กรณีใช้รถของบริษัท

รถโดยสารขนาดใหญ่ อาทิ 
รถบัส / รถมินิบัส

รถตู้ / รถตู้วีไอพี
จัดหารถให้ตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า

คัดสรรบุคลากรเพือ่เป็นนัก
ขับ

จัดอบรมพฒันาศักยภาพนัก
ขับก่อนการให้บริการ

พร้อมให้บริการรับส่ง 
บุคลากร

บริษัทบริหารและจัดการรับส่ง 
บุคลากรตามเส้นทางท่ีตกลงไว้

กับลูกค้า

บริษัทจัดท ารายงานการ
เดินทางประจ าวันเพือ่
รายงานแก่ลูกค้า

บริษัทเรียกเก็บค่าบริการกับ
ลูกค้าตามสัญญา

กรณีใช้รถร่วม

รถบัส / รถตู้

บริษัทคัดเลือกรถร่วม

ลูกค้าลงนามในสัญญาว่าจ้าง
บริการรับส่งบุคลากร

ประเภทรถโดยสารจ านวนรถ

โดยสาร /จ านวนผู้โดยสาร /เส้นทาง 

/ตารางเวลาการเดนิรถ /ค่าใช้จ่าย 
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แสดงภาพ ขั้นตอนการให้บริการรับส่ง บุคลากร             

 
    

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

3.3 นกัขบัจะน ำรถมำยงัจุดจอดรถ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรตรวจสอบสภำพรถ ท ำควำมสะอำดและ
ควำมเรียบร้อยภำยในรถโดยสำรก่อนปฏิบติัหนำ้ท่ี 30 นำที 

3.4 เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยปฏิบติักำร (เจำ้หนำ้ท่ี OP) จะท ำกำรสุ่มวดัระดบัแอลกอฮอล์และสำรเสพติด รวมถึง
สภำพควำมพร้อมของร่ำงกำยและจิตใจของนักขบัประจ ำวนั เพ่ือบนัทึกและรำยงำนให้กบัลูกคำ้
ทรำบ ดังนั้นนักขบัตอ้งมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและควรมีระดับแอลกอฮอล์เท่ำกับ 0 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หำกทำงเจำ้หนำ้ท่ี OP พบระดบัแอลกอฮอลมี์มำกกวำ่ 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มี
แนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี  
- ระดบัแอลกอฮอลน์อ้ยกวำ่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ทำงเจำ้หนำ้ท่ี OP จะท ำกำรประเมินควำม

พร้อมของนักขบัว่ำอยู่ในเกณฑ์ท่ีสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้หรือไม่ โดยเจ้ำหน้ำท่ี OP จะ
ด ำเนินกำรติดตำมและควบคุมตลอดกำรปฏิบติังำน 

- ระดับแอลกอฮอล์มำกกว่ำ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  ถือว่ำเข้ำข่ำยเป็นผู ้เมำสุรำ  ตำม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 16 (พ.ศ.2537) และเป็นผูท่ี้ถูกห้ำมขบัข่ีรถตำมพระรำชบญัญติัจรำจร
ทำงบก (พ.ศ.2522) ทำงเจำ้หนำ้ท่ี OP จะด ำเนินกำรหำนกัขบัมำทดแทนหรือเป็นผูด้  ำเนินกำร
ขบัแทน (โดยตอ้งมีใบขบัข่ีรถโดยสำรไม่ประจ ำทำงเท่ำนั้น) 

3.5 นกัขบัจะประจ ำท่ีตำมจุดรับ-ส่ง ตำมเวลำและเสน้ทำงท่ีไดต้กลงไวก้บัลูกคำ้ 
3.6 นกัขบัจะท ำกำรบนัทึกเวลำท่ีถึงและออกจำกจุดรับ-ส่งและบนัทึกจ ำนวนพนกังำนท่ีข้ึนรถ เพื่อเป็น

ขอ้มูลใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ี OP 
3.7 เม่ือนกัขบัด ำเนินกำรรับ-ส่งบุคลำกรยงัจุดหมำยปลำยทำงอยำ่งปลอดภยัแลว้ จะตอ้งน ำรถไปยงัจุด

จอดรถท่ีก ำหนดไว ้เพ่ือเตรียมตวัรับ-ส่งบุคลำกรในรอบถดัไป 

จุดรับส่งท่ี 2 

จุดรับส่งท่ี 1 

จุดรับส่งท่ี 3 

จุดรับส่งท่ี 4 

จุดจอดรถ ATP30  

สถานประกอบการ 

ศูนย์ควบคุมการเดนิรถ 

ระบบดาวเทียมติดตามรถ 
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3.8 เจำ้หนำ้ท่ี OP จะน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกนกัขบั มำรวบรวมเพื่อจดัท ำรำยงำนประจ ำวนัเพื่อส่งให้แก่ลูกคำ้
และส่งใหท้ำงบญัชีด ำเนินกำรวำงบิลใบแจง้หน้ีเม่ือใหบ้ริกำรครบรอบเดือน 

3.9 บริษทั จะร่วมกับลูกคำ้ในกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยให้เหมำะสม โดยกำรพิจำรณำจำกขอ้มูลกำรใช้
บริกำรของลูกคำ้ประจ ำเดือน เช่น เสน้ทำง เวลำและจุดรับส่ง จดัประเภทรถโดยสำรใหเ้หมำะสมกบั
จ ำนวนบุคลำกร อำทิ รถบสั รถมินิบสั รถตู ้และรถตู ้วไีอพี 

3.10 รถโดยสำรของบริษัททุกคัน มีระบบติดตำมด้วยสัญญำณดำวเทียม (GPS Tracking) ซ่ึงท ำงำน
ร่วมกับ Software ท่ีเรียกว่ำ GPS Tracking System มีหน้ำท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ควำมเร็วรถ 
สถำนะของรถ ระดบัน ้ ำมนั เป็นตน้ สำมำรถตรวจสอบต ำแหน่งท่ีอยูปั่จจุบนัและตรวจสอบขอ้มูล
ยอ้นหลงัไดต้ลอดเวลำ นอกจำกน้ีบริษทัไดก้ ำหนดให้รถโดยสำรร่วมบริกำรทุกคนัตอ้งติดระบบ
ดงักล่ำวดว้ย 
 
ภาพแสดงตวัอย่าง การใช้โปรแกรมตดิตามรถโดยสารด้วยสัญญาณดาวเทยีม 

ท่ีมำ : ขอ้มูลจำกบริษทั  

 
3.11 บริษัทฯ ได้ทดลองใช้แอพพลิเคชั่นช่ือ ATP30-Beam  ผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน เพ่ือเพ่ิมควำม

สะดวกสบำยใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริกำรสำมำรถทรำบต ำแหน่งของกำรเดินรถของบริษทัในกำรบริหำรจดักำร
ระยะเวลำรอคอยรถตำมจุดจอดใหใ้กลเ้คียงท่ีสุด 

3.12 บริษทัฯ มีระบบ Great Corner ในกำรควบคุมปริมำณกำรใชน้ ้ ำมนัเป็นระบบเซ็นเซอร์เพื่อตรวจวดั
ปริมำณน ้ ำมนัในถงัของรถแต่ละคนั โดยทำงบริษทัไดใ้ชใ้นกำรติดตำมควำมผิดปกติของปริมำณ
น ้ ำมนั หำกมีกำรลดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัทำงเจำ้หนำ้ท่ี OP ตอ้งหำสำเหตุและรำยงำนต่อผูบ้ริหำร
ทนัที 
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ภาพแสดงตวัอย่าง การตดิตามการใช้น า้มนัและสถานะของรถโดยสารแต่ละคนั 

ท่ีมำ : ขอ้มูลจำกบริษทั  

 
2.2  การตลาดและการแข่งขัน 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิ 
ก. ผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 

ตารางแสดง สรุปอตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิไทย 

อตัราการเติบโตเศรษฐกจิ (%) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 คาดการณ์ปี 2563 

GDP (ณ รำคำคงท่ี) 4.0 4.1 2.4 2.7-3.7 
กำรลงทุนรวม 1.8 3.8 2.8 4.8 
   ภำคเอกชน 2.9 3.9 2.4 4.2 
   ภำครัฐ -1.2 3.3 3.7 6.5 
กำรบริโภคภำคเอกชน 3.0 4.6 4.2 3.7 
กำรอุปโภคภำครัฐบำล 0.1 1.8 1.8 2.6 
มูลค่ำกำรส่งออกสินคำ้ 9.8 7.5 0.0 2.3 
   ปริมำณ 6.0 3.9 -0.4 2.4 
มูลค่ำกำรน ำเขำ้สินคำ้ 13.2 13.7 -6.8 3.5 
   ปริมำณ 7.2 7.7 -6.6 3.6 

ท่ีมำ: ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ (พฤศจิกำยน 2562) 

 
เศรษฐกิจไทยในไตรมำสท่ีสำมของปี 2562 ขยำยตวัร้อยละ 2.4 ต่อเน่ืองจำกกำรขยำยตวัร้อยละ 2.3 ในไตร

มำสก่อนหนำ้ (%YoY) และเม่ือปรับผลของฤดูกำลออกแลว้ เศรษฐกิจไทยในไตรมำสท่ีสำมของปี 2562 ขยำยตวั
จำกไตรมำสท่ีสองของปี 2562 ร้อยละ 0.1 (%QoQ_SA) รวม 9 เดือนแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยำยตวัร้อยละ 
2.5 

แนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 2563 คำดวำ่จะขยำยตวัร้อยละ 2.7 - 3.7 โดยมีแรงสนบัสนุนส ำคญัประกอบดว้ย 1) 
แนวโน้มกำรขยำยตวัในเกณฑ์ท่ีน่ำพอใจของอุปสงค์ภำยในประเทศทั้งในดำ้นกำรใชจ่้ำยภำคครัวเรือน และกำร
ลงทุนภำครัฐและเอกชน 2) กำรปรับตัวดีข้ึนของกำรส่งออกภำยใตแ้นวโน้มกำรปรับตวัดีข้ึนอย่ำงช้ำๆ ของ
เศรษฐกิจโลกและกำรปรับตวัของภำคกำรส่งออกต่อมำตรกำรกีดกนัทำงกำรคำ้ 3) กำรด ำเนินมำตรกำรขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจของภำครัฐและ 4) กำรปรับตวัดีข้ึนของภำคกำรท่องเท่ียว ทั้งน้ี คำดวำ่มูลค่ำกำรส่งออกสินคำ้จะขยำยตวั
ร้อยละ 2.3 กำรบริโภคภำคเอกชน และกำรลงทุนรวมขยำยตวัร้อยละ 3.7 และร้อยละ 4.8 ตำมล ำดบั อตัรำเงินเฟ้อ
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ทัว่ไปเฉล่ียอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.5 - 1.5 และบญัชีเดินสะพดัเกินดุลร้อยละ 5.6 ของ GDP (รำยงำนภำวะเศรษฐกิจไทย
ไตรมำสท่ีสำม และแนวโนม้ปี 2562 – ปี 2563)  
ข. ราคาพลงังาน 

ราคาน า้มนัดเีซลในประเทศไทย 

ท่ีมำ : https://th.investing.com 
 

ค. ราคาน า้มนัดบิในตลาด WTI 
ราคาน า้มนัดเีซลในประเทศไทย 

ท่ีมำ : รำคำน ้ำมนัยอ้นหลงั บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) , 2563 

 
รำคำน ้ ำมนัดิบดูไบในไตรมำสท่ี 4 ปี 2562 ใกลเ้คียงกบัไตรมำสก่อน โดยมีปัจจยักดดนัให้รำคำปรับลดลง

ตำม 1) กำรผลิตน ้ ำมนัของซำดุดิอำระเบียท่ีกลบัเขำ้สู่ระดบัปกติตั้งแต่ตน้เดือนตุลำคม ภำยหลงัเหตุโจมตีโรงแปรรูป
น ้ ำมนัในช่วงปลำยไตรมำสก่อน 2) เศรษฐกิจโลกท่ีขยำยตวัชะลอลงส่งผลให้กำรขยำยตวัของอุปสงค์น ้ ำมนัดิบ
ลดลง ส่วนหน่ึงเป็นผลจำกกำรกีดกนัทำงกำรคำ้ระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน อยำ่งไรก็ตำม มีปัจจยัสนบัสนุนให้รำคำ
ปรับเพ่ิมข้ึนในบำงช่วงจำก (1) กำรประชุมคร้ังล่ำสุดของกลุ่ม OPEC และประเทศท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีขอ้ตกลงลดปริมำณ
กำรผลิตน ้ ำมนัดิบเพ่ิมเติมจะมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม ถึง 31 มีนำคม 2563 ซ่ึงอยูภ่ำยในกรอบเวลำของขอ้ตกลงลด
ปริมำณกำรผลิตน ้ ำมนัดิบเดิม (2) กำรบรรลุขอ้ตกลงกำรคำ้ระยะแรกระหวำ่งสหรัฐฯ และจีนอยำ่งไม่เป็นทำงกำร ท่ี
ท ำใหแ้รงกดดนัดำ้นลบต่อรำคำน ้ ำมนัดิบลดลง โดยปัจจยัดำ้นลบและบวกขำ้งตน้ส่งผลกระทบต่อรำคำใกลเ้คียง จึง
ท ำให้รำคำน ้ ำมนัดิบดูไบไตรมำสท่ี 4 ปี 2562 ใกลเ้คียงกบัไตรมำสก่อน (รำยงำนนโยบำยกำรเงิน เดือนธันวำคม 
2562) 

 
 
 
 

https://th.investing.com/
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ภาวะอุตสาหกรรม 
ก. นิคมอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

จ านวนนิคมอุตสาหกรรมทั้งประเทศ ข้อมูล ณ เดอืนธันวาคม 2562 

 กลาง ตะวนัตก ตะวนัออก เหนือ ใต้ ตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมทั้งประเทศ 

จ ำนวนนิคมอุตสำหกรรม 17 2 30 2 2 2 55 

ท่ีมำ: กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), ขอ้มูล ณ เดือนธนัวำคม 2562 

 
จ ำนวนนิคมอุตสำหกรรมในประเทศไทย ณ เดือนธนัวำคม 2562 มีจ ำนวนทั้งส้ิน 55 นิคม โดยส่วนมำกนิคม

อุตสำหกรรมกว่ำคร่ึงของประเทศตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีภำคตะวนัออก เน่ืองจำกมีควำมสะดวกในกำรขนส่งใกล้กับ
กรุงเทพมหำนคร และยงัเป็นเขตท่ีปลอดภยัจำกกำรเกิดอุทกภยั ทั้ งน้ี ขอ้มูลสถำนภำพทำงกำรลงทุนในนิคม
อุตสำหกรรม จำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ณ เดือนธนัวำคม 2562 ระบุวำ่มีจ ำนวนผูใ้ชท่ี้ดิน
หรือจ ำนวนผูป้ระกอบกำรในนิคมเท่ำกบั 5,099 โรงงำน จ ำนวนคนงำนทั้งส้ิน 504,008 คน โดยมีพ้ืนท่ีนิคมตำมแผน
แม่บทเท่ำกบั 175,939 ไร่ ยงัคงเหลือพ้ืนท่ีส ำหรับขำยหรือใหเ้ช่ำ 25,751 ไร่   
ข. จ านวนผู้ประกอบการขนส่ง 

ขอ้1 จ ำนวนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง (ฉบบั), ขอ้2 จ ำนวนผูป้ระกอบกำรขนส่ง (รำย), ขอ้3 อตัรำกำร
เปล่ียนแปลงจ ำนวนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง (ร้อยละ) 

 
จ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (สะสม) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 รายละเอยีดดงันี ้ 

ลกัษณะรถ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 ข้อ3 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 

รถโดยสำรประจ ำทำง 2,999 1,527 2,973 1,515 -0.87% 
รถโดยสำรไม่ประจ ำทำง 42,006 42,006 43,251 43,251 2.96% 
รถโดยสำรส่วนบุคคล 7,314 7,314 7,627 7,627 4.28% 
รวมรถโดยสารทั้งหมด 52,319 50,847 53,851 52,393 2.93% 

ท่ีมำ: สถิติจ ำนวนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งและจ ำนวนผูป้ระกอบกำรขนส่ง กรมกำรขนส่ง, 2562 

 
จ ำนวนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งรถโดยสำรทัว่ประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวนทั้งส้ิน 

53,851 ฉบบั โดยมีจ ำนวนผูป้ระกอบกำรทั้งส้ิน 52,393 รำย เม่ือพิจำรณำตำมประเภทกำรขนส่ง พบวำ่ส่วนใหญ่เป็น
ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งด้วยรถโดยสำรไม่ประจ ำทำงมำกท่ีสุดร้อยละ 80.32 รองลงมำคือใบอนุญำต
ประกอบกำรขนส่งด้วยรถโดยสำรส่วนบุคคลร้อยละ 14.16 และใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งดว้ยรถโดยสำร
ประจ ำทำง ร้อยละ 5.52 ตำมล ำดบั 

ปี 2562 กำรขนส่งดว้ยรถโดยสำร มีกำรเติบโตของจ ำนวนใบอนุญำตฯ จำกปี 2561 ร้อยละ 2.93 โดยเฉพำะ
ธุรกิจกำรขนส่งดว้ยรถโดยสำรไม่ประจ ำทำงท่ีเติบโตถึงร้อยละ 2.96 แสดงใหเ้ห็นถึงกำรแข่งขนัท่ีมำกข้ึนในธุรกิจน้ี 
และกำรเติบโตของควำมตอ้งกำรใช้รถโดยสำรไม่ประจ ำทำง เน่ืองจำกเป็นกำรขนส่งท่ีลูกคำ้สำมำรถก ำหนด
เสน้ทำงไดเ้องตำมควำมตอ้งกำร 
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จ านวนผู้ได้รับใบอนุญาตประจ ารถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
(หน่วย : ฉบบั) 

ประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 2561 2562 

ภาคตะวนัออก ภาคอืน่ๆ ภาคตะวนัออก ภาคอืน่ๆ 

ผูข้บัรถชนิดท่ี 1 1,366 13,330 1,349 14,142 

ผูข้บัรถชนิดท่ี 2 88,257 733,950 92,799 731,638 

ผูข้บัรถชนิดท่ี 3 32,492 216,461 33,921 219,956 

ผูข้บัรถชนิดท่ี 4 26,126 98,001 27,508 101,779 

รวมทุกประเภท 148,241 1,061,742 155,577 1,067,515 
ท่ีมำ: กลุ่มสถิติกำรขนส่ง กองแผนงำน กรมขนส่งทำงบก, ขอ้มูล ณ เดือนธนัวำคม 2562 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวนผูไ้ดรั้บใบอนุญำตเป็นผูข้บัรถตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนส่งทำงบกมีจ ำนวน
ทั้งส้ิน 1,223,092 ฉบบัโดยเพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 ซ่ึงมีจ ำนวน 1,209,983 ฉบบั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.08 โดยเป็นจ ำนวนผูท่ี้ไดรั้บ
ใบอนุญำตขบัรถในพ้ืนท่ีภำคตะวนัออกจ ำนวน 155,577 รำย คิดเป็นร้อยละ 12.72 ของจ ำนวนทั้งหมด โดยนิยำมของกรม
ขนส่งทำงบกนั้น ผูข้บัรถจะตอ้งไดรั้บใบอนุญำตเป็นผูข้บัรถชนิดท่ี 2, 3 หรือ 4 จึงจะสำมำรถขบัรถบสัขนส่งซ่ึงบรรทุก
ผูโ้ดยสำรเกินกวำ่ 20 คนได ้
 

จ านวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รายละเอยีดดงันี ้
(หน่วย: คนั) 

ประเภทรถ 2561 2562 

ภาคตะวนัออก ภาคอืน่ๆ ภาคตะวนัออก ภาคอืน่ๆ 

รถโดยสำรประจ ำทำง 6,498 69,337 6,307 66,579 
รถโดยสำรไม่ประจ ำทำง 8,342 65,771 9,237 69,367 
รถโดยสำรส่วนบุคคล 1,060 11,967 1,110 12,398 
รวมรถโดยสาร 15,900 147,075 16,654 148,344 

รถบรรทุกและรถขนำดเล็ก 131,799 990,911 136,358 1,013,947 
รวมรถทุกประเภท 147,699 1,137,986 153,012 1,162,291 

ท่ีมำ: กลุ่มสถิติกำรขนส่ง กองแผนงำน กรมขนส่งทำงบก, ขอ้มูล ณ 31 ธนัวำคม 2562 

 
จ ำนวนรถโดยสำรจดทะเบียนสะสมตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรขนส่งทำงบก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีจ ำนวน

ทั้ งส้ิน 164,998 คนั เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 จ ำนวน 162,975 คนั คิดเป็นร้อยละ 1.24 ในจ ำนวนรถโดยสำรน้ี เป็นรถ
โดยสำรไม่ประจ ำทำงจ ำนวน 78,604 คนั คิดเป็นร้อยละ 47.64 ของรถโดยสำรในปี 2562 

จำกสถิติดงักล่ำวพบวำ่ กำรขนส่งประเภทรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีกำรเติบโต
จำกปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 6.06 ซ่ึงมีกำรขยำยกำรเติบโตมำกกวำ่จ ำนวนรถโดยสำรประเภทอ่ืน กำรเติบโตส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนท่ีภำคตะวนัออกถือเป็นพ้ืนท่ีตั้งนิคมอุตสำหกรรมท่ีมีกำรขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรขยำยตวั
ของนิคมอุตสำหกรรมท่ีจะเปิดด ำเนินกำรในอนำคต (ท่ีมำ : กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ขอ้มูล 
ณ ธนัวำคม 2562) 
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2.3 นโยบายและลกัษณะการตลาดทีส่ าคญั 
1. กลยุทธ์การแข่งขัน 

เน่ืองจำกธุรกิจรถโดยสำรไม่ประจ ำทำงไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเขำ้ท ำธุรกิจของผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ หำกมี
ปัจจยัดำ้นแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอ มีใบอนุญำตผูป้ระกอบกำรขนส่งและตอ้งมีผูข้บัขี่ท่ีมีใบอนุญำตตรงตำมประเภท
ท่ีกฎหมำยก ำหนดจึงท ำให้มีจ ำนวนผูป้ระกอบกำรรถขนส่งโดยสำรไม่ประจ ำทำงรำยใหม่เกิดข้ึนจ ำนวนมำก โดย
ในปี 2561 มีจ ำนวนผู ้ประกอบกำรรถโดยสำรไม่ประจ ำทำงเท่ำกับ 42,006 รำย และในปี 2562 มีจ ำนวน
ผูป้ระกอบกำรเพ่ิมข้ึนเป็น 43,251 รำย หรือเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 2.96 ซ่ึงส่วนใหญ่จะเนน้กำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำ
และกำรบริกำรเป็นหลกั ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรของบริษทั ประเมินส่วนแบ่งกำรตลำดอยูท่ี่ร้อยละ 2 ของจ ำนวนโรงงำน
นิคมอุตสำหกรรมพ้ืนท่ีใหบ้ริกำร อำทิ นิคมอุตสำหกรรม อมตะซิต้ีชลบุรี แหลมฉบงัชลบุรี อมตะซิต้ีระยอง มำบตำ
พดุระยอง เหมรำชระยองและโรจนะระยอง  

จุดเด่นของบริษทัฯ มีกระบวนกำรเดินรถท่ีเป็นมำตรฐำน เนน้คุณภำพงำนบริกำรท่ีโดดเด่น ตำมแนวทำงกำร
ปฏิบติักำรบริหำรควำมปลอดภยับนทอ้งถนนตำมมำตรฐำน ISO: 39001: 2012 อีกทั้งยงัใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกบักำรใช้
บริกำรรถโดยสำรใหเ้หมำะสมกบัเสน้ทำง เพ่ือใหลู้กคำ้ลดค่ำใชจ่้ำย โดยมีกลยทุธ์กำรแข่งขนั ดงัน้ี 

1.1  กลยุทธ์ด้านบริการ (Service) 
ตลอดระยะเวลำท่ีผำ่นมำบริษทั มีปรับปรุงและพฒันำคุณภำพกำรบริกำรอยำ่งต่อเน่ือง ท ำใหบ้ริษทั

ไดรั้บมำตรฐำนกำรบริหำรควำมปลอดภยัทำงถนน (BS ISO39001 : 2012 Road traffic safety management 
system) โดยยึดหลักนโยบำยในกำรให้บริกำร 3 ประกำร คือ หลักควำมปลอดภัย (Safety) หลักควำม
น่ำเช่ือถือ (Reliability) และหลกัควำมสะดวกสบำย (Comfort) ดว้ยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบริกำร ดงัน้ี  

มาตรฐานรถโดยสาร 
รถโดยสำรของบริษทัทุกคนัเป็นรถใหม่ โดยลกัษณะของตวัรถภำยนอกจะออกแบบเฉพำะส ำหรับ

กำรใช้รับส่ง บุคลำกรตำมหลกัวิศวกรรมและทำงกฏหมำย อีกทั้ งแชสซีและเคร่ืองยนต์ (Bus body and 
Chassis) จำกบริษทัชั้นน ำ อำทิ ฮีโน่ สแกนเนียและเมอร์เซเดส-เบนซ์ โตโยตำ้ และยูท่ง เป็นตน้ ตวัถงัมีกำร
ออกแบบลกัษณะกำรใชง้ำนโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัเป็นหลกั  กำรติดตั้งระบบปรับอำกำศเป็นอุปกรณ์
ใหม่ทุกช้ิน และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีครบครัน อำทิ ทีวี เคร่ืองเสียง ชุดปฐมพยำบำล ถงัดบัเพลิงและ
อุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยั เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกสบำยและปลอดภยัต่อผูโ้ดยสำร 

มาตรฐานพนักงานขับรถ 
บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรสรรหำนักขบัเป็นอย่ำงมำก ตั้ งแต่กำรคดัเลือกอย่ำงเขม้งวด อำทิ 

สัมภำษณ์ ตรวจสอบประวติั ทดสอบกำรขบัข่ีและตรวจสอบสภำพร่ำงกำย เป็นตน้ เม่ือรับเป็นนกัขบัตอ้ง
ผำ่นกำรอบรมควำมรู้ ควำมสำมำรถและกำรปฏิบติังำนอยำ่งถูกตอ้ง เช่น กำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรใหบ้ริกำร 
กำรรักษำดูแลสภำพรถ กำรขบัข่ีอยำ่งปลอดภยั ตลอดจนกำรวดัผลกำรปฏิบติังำนอยำ่งต่อเน่ือง 

มาตรฐานการควบคุมการเดนิรถ  
บริษทัฯ มีระบบติดตำมรถโดยสำรของบริษทัทุกคนั เรียกวำ่ GPS Tracking Systems เป็นแบบ Real 

time โดยเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติกำรจะเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรตรวจสอบสถำนะ สอดส่องพฤติกรรมและ
สนบัสนุนกำรท ำงำนของนกัขบั อำทิ ตรวจสอบควำมพร้อมก่อนกำรใหบ้ริกำรไม่นอ้ยกวำ่ 30 นำทีและกำร
ควบคุมควำมเร็วรถไม่เกิน 80 กม./ชม. ตลอดกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีผ่ำนกลอ้งวงจรปิดภำยในรถโดยสำรบริษทั 
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เม่ือนกัขบัใหบ้ริกำรรับส่ง บุคลำกรเรียบร้อยแลว้ ทำงเจำ้หนำ้ท่ี OP จะท ำสรุปรำยงำนจำกขอ้มูลเป็นรำยงำน
ประจ ำวนั (Daily Report) และรำยงำนประจ ำเดือน (Monthly Report) ใหก้บัลูกคำ้ตรวจทำนเสมอ 

มาตรฐานการซ่อมบ ารุง  
บริษทัฯ มีกำรควบคุมระบบกำรดูแลรักษำเคร่ืองยนตแ์ละอุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถโดยสำร

ของบริษทัเป็นไปตำมนโยบำยกำรเก็บรักษำ กำรเบิกใช ้กำรควบคุมสินคำ้คงเหลืออยำ่งมีประสิทธิภำพ โดย
ฝ่ำยซ่อมบ ำรุงเป็นผูรั้บผิดชอบ ทำงบริษทัจะท ำกำรฝึกอบรมพนักงำนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถอย่ำง
สม ่ำเสมอเพื่อให้เกิดควำมช ำนำญ และก ำหนดแผนกำรซ่อมบ ำรุงท่ีชัดเจน โดยไม่ตอ้งรอให้เกิดควำม
เสียหำย ช ำรุดหรือติดขดัเพื่อให้รถโดยสำรของบริษทัทุกคนัมีสมรรถภำพพร้อมใชง้ำนอยูเ่สมอ อีกทั้งทำง
บริษทัไดจ้ดัรถซ่อมบ ำรุงเคล่ือนท่ี (Mobile Unit) เพ่ือซ่อมบ ำรุงนอกสถำนท่ี ลกัษณะกำรดูแลและกำรซ่อม
บ ำรุงสำมำรถแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1. กำรดูแลรักษำประจ ำวนั เป็นกำรดูแลควำมสะอำดและควำมเรียบร้อยของรถโดยสำร อำทิ กำรท ำ

ควำมสะอำดเบำะท่ีนั่ง กำรฉีดพ่นน ้ ำยำฆ่ำเช้ือโรค และกำรเก็บอุปกรณ์ภำยในรถให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยก่อนใชง้ำนต่อไป เป็นตน้ โดยเป็นควำมรับผิดชอบของนกัขบัและเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยปฏิบติักำร 

2. กำรซ่อมบ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เป็นตำมแผนกำรซ่อมบ ำรุง หำกพบ
ปัญหำใหญ่ เช่น เคร่ืองยนตแ์ละช่วงล่ำงเกิดกำรเสียหำยจะน ำส่งศูนยซ่์อมทนัที 

1.2 กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
บริษทัฯ มีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำอย่ำงเหมำะสมและยุติธรรม ควบคู่กับกำรให้บริกำรท่ีมีคุณภำพสูง 

(Premium Strategy) อำทิ รถโดยสำรของบริษทัทุกคนัเป็นรถใหม่ ลกัษณะของรถเหมำะกบักำรให้บริกำร นกัขบัมี
ควำมเช่ียวชำญ ระบบกำรติดตำมท่ีทันสมยัและกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรเดินรถท่ีมีประสิทธิภำพ (Flee 
Management System) เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัผูโ้ดยสำร สอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำหนดรำคำ อีกทั้งกำรค ำนึงถึง
กำรลงทุนรถโดยสำรของบริษทั มีระยะเวลำประมำณ 1-5 ปี โดยบริษทัมีกำรก ำหนดค่ำบริกำร 2 ประเภท ดงัน้ี 
1. กำรก ำหนดค่ำบริกำรแบบคงท่ี (Fixed - Rate Contract) คือกำรก ำหนดตำมระยะทำงตำมค่ำบริกำรต่อเท่ียวท่ี

ระบุไวใ้นสญัญำ ซ่ึงไม่มีกำรเปล่ียนแปลงตำมรำคำน ้ ำมนั 
2. กำรก ำหนดค่ำบริกำรผนัแปรตำมกำรเปล่ียนแปลงของรำคำน ้ ำมันเช้ือเพลิง (Floating - Rate Contract) 

แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
2.1       กำรก ำหนดค่ำบริกำรแบบคงท่ีตำมระยะทำงท่ีผนัแปรตำมอตัรำค่ำน ้ ำมนัชดเชย ค ำนวณจำกปริมำณ

กำรใชน้ ้ ำมนัแต่ละเสน้ทำง บวกส่วนต่ำงของรำคำน ้ ำมนั (รำคำน ้ ำมนัเฉล่ียปัจจุบนัเปรียบเทียบรำคำ
น ้ ำมนัตำมสัญญำ) หำกส่วนต่ำงรำคำน ้ ำมนัเฉล่ียปัจจุบันมำกกว่ำ บริษทัจะได้รับอตัรำค่ำน ้ ำมนั
ชดเชยจำกลูกคำ้ หำกส่วนต่ำงรำคำน ้ ำมนัตำมสญัญำมำกกวำ่ บริษทั จะใหส่้วนลดกบัลูกคำ้แทน 

2.2      กำรก ำหนดค่ำบริกำรผนัแปรตำมรำคำน ้ ำมนัและระยะทำงท่ีให้บริกำร (Minimum Guarantee) เป็น
กำรก ำหนดค่ำบริกำรขั้นต ่ำตำมตน้ทุนบริกำรส ำหรับค่ำงวดรถ ค่ำจำ้งนกัขบั และค่ำน ้ ำมนัตำมจริง 
ส่วนรำยไดต้ำมระยะทำงท่ีใหบ้ริกำรกบัลูกคำ้ 

1.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
บริษทัฯ มีฝ่ำยกำรตลำด ท ำหน้ำท่ีหำลูกคำ้ 2 ช่องทำงคือ 1) ทำงลูกคำ้ติดต่อมำทำงบริษทั โดยตรงคิดเป็น

ร้อยละ 69.24 ของลูกคำ้ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นกำรแนะน ำจำกลูกคำ้รำยเดิมของบริษทัและ 2) กำรเขำ้ร่วมประกวด
รำคำ / กำรประมูลรำคำ (Price Action) คิดเป็นร้อยละ 30.76 ของลูกคำ้ทั้งหมด โดยท่ีผ่ำนมำกำรรับงำนส่วนใหญ่
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เป็นกำรแนะน ำจำกลูกคำ้รำยเดิมของบริษทั เน่ืองจำกบริษทัไม่มีนโยบำยในกำรแข่งขนัดำ้นรำคำเพ่ือใหไ้ดง้ำน แต่
จะเนน้กำรรักษำคุณภำพของกำรบริหำรจดักำรใหมี้ประสิทธิภำพคุม้ค่ำกบัค่ำบริกำรท่ีลูกคำ้จะตอ้งจ่ำย ซ่ึงท่ีผ่ำนจะ
เห็นไดว้ำ่ลูกคำ้รำยเดิมท่ีไดรั้บบริกำรยงัคงใชบ้ริกำรอยำ่งต่อเน่ืองเกือบทุกรำย 

การประชาสัมพนัธ์ (Promotion) 
บริษทัฯ มีกำรประชำสัมพนัธ์หลำกหลำยรูปแบบ อำทิ เวบ็ไซต์บริษทั SET หนังสือพิมพ ์เวบ็ไซต์

ออนไลน์ FB Line กำรสัมภำษณ์สดและวิทยุ เป็นตน้ เพื่อเป็นกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ สร้ำงกำรรับรู้ (Brand 
Recognition) และกำรจดจ ำ (Brand Awareness)  

1.4 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษัท เป็นผู ้ประกอบกำรในภำคกำรผลิตมีสถำนท่ีตั้ งโรงงำนอยู่ในนิคม

อุตสำหกรรมหรือนอกนิคมอุตสำหกรรมในพ้ืนท่ีภำคตะวนัออกเป็นหลกั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีจ ำนวน
ลูกคำ้ทั้งส้ิน 39 รำย แบ่งเป็นพ้ืนท่ีกำรใหบ้ริกำร ดงัน้ี 

พืน้ที่ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี 8 8 10 
นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงั ชลบุรี 1 1 1 
นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง 5 5 5 
นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ ระยอง 6 6 6 
นิคมอุตสำหกรรมเหมรำช ระยอง 4 3 3 
นิคมอุตสำหกรรมโรจนะ ระยอง 1 1 1 
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 1 1 1 
จงัหวดัปรำจีนบุรี 1 1 1 
จงัหวดัสระบุรี 1 1 1 
จงัหวดัระยอง 4 4 7 
จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี - 1 1 
กรุงเทพฯ 1 2 2 
รวม 33 34 39 

 
2.4       การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1. การจดัหารถโดยสาร  
บริษทัฯ มีรูปแบบกำรจดัหำรถโดยสำร 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
ก. รถโดยสำรของบริษทั  

บริษทัฯ จะมีกำรลงทุนรถโดยสำรก็ต่อเม่ือมีควำมชดัเจนวำ่มีกำรท ำสัญญำกบัทำงลูกคำ้เท่ำนั้น โดย
บริษทัมีแหล่งเงินทุนส ำหรับกำรซ้ือรถใหม่มำจำกกำรสนับสนุนวงเงินสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินและ
ธนำคำร, กำรออกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน อำทิ IPO และใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) และเงินทุน
หมุนเวยีนในกิจกำร นอกจำกน้ีรถโดยสำรของบริษทัทุกคนัจะตอ้งท ำประกนัภยัรถเพ่ือจ ำกดัควำมเสียหำยท่ี
อำจเกิดข้ึน 
ข. รถโดยสำรร่วมบริกำร 

บริษทัฯ มีกำรท ำสัญญำรถโดยสำรร่วมบริกำรต่อคนัเป็นรำยปีทั้งรถบสัและรถตู ้ซ่ึงในสัญญำมีกำร
ระบุชดัเจนถึงเง่ือนไขในกำรปฏิบติังำนตำมมำตรฐำนของบริษทั ซ่ึงรถร่วมเป็นผูรั้บผิดชอบต่อควำมเสียหำย
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ระหวำ่งกำรให้บริกำร อำทิ กำรรับส่งพนกังำนไม่ตรงเวลำทุกกรณีหรืออุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน โดยบริษทัเป็นผู ้
คดัเลือกรถร่วมใหก้บัลูกคำ้ บริหำรจดักำรกระบวนกำรเดินรถและประเมินผลงำนของรถร่วมตลอดกำรร่วม
สญัญำกำรใหบ้ริกำร ปัจจุบนับริษทัไม่มีนโยบำยกำรท ำสญัญำกบัรถร่วมรำยใหม่เพ่ิมเติม 

2.         นักขับ (Driver) 
บริษทัฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคญัในกำรคดัเลือกนกัขบัเป็นหลกัตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำนกัขบั เร่ิมจำกกำรรับ

สมคัร อำทิ ป้ำยประกำศ กำรแนะน ำจำกนกัขบัและประชำสมัพนัธ์ตำมสถำนท่ีต่ำงๆ โดยฝ่ำยสรรหำนกัขบั เม่ือมีนกั
ขบัใหม่มำสมคัรกบัทำงฝ่ำยบุคคลจะท ำกำรสัมภำษณ์คุณสมบติัเบ้ืองตน้ อำทิ ทดสอบควำมสำมำรถในกำรขบัข่ี 
ตรวจสุขภำพร่ำงกำย ตรวจสอบประวติัอำชญำกรรมจำกหน่วยงำนรำชกำร และตรวจสอบใบอนุญำตเป็นผูข้บัรถ
ประเภทท่ี 2, 3 หรือ 4 จำกกรมขนส่งทำงบกหรือไม่ จำกนั้นเม่ือรับเป็นนกัขบัจะตอ้งรับกำรฝึกอบรมทกัษะกำรขบั
รถเชิงป้องกนัอุบติัเหต ุก่อนเร่ิมกำรปฏิบติังำนกบัลูกคำ้โดยฝ่ำยปฏิบติังำนเป็นผูป้ระเมินผลตลอดกำรปฏิบติังำน  

 
ภาพแสดง ขั้นตอนการสรรหานกัขับ 

 
  

3. น า้มนัเช้ือเพลงิ 
บริษทัฯ มีนโยบำยให้รถโดยสำรของบริษทัทุกคนัใช้น ้ ำมนัดีเซล โดยบริษทัไม่มีเปล่ียนแปลงหรือกำร

ดดัแปลงเคร่ืองยนตเ์ป็นประเภทเช้ือเพลิงอ่ืน อีกทั้งกำรควบคุมกำรเติมน ้ ำมนัผำ่นบตัรเติมน ้ ำมนัจำกผูจ้  ำหน่ำยน ้ ำมนั
ท่ีมีช่ือเสียงหลำยแห่ง  

ขั้นตอนกำรเติมน ้ ำมนั นกัขบัจะตอ้งเติมน ้ำมนัตำมสถำนีใหบ้ริกำรท่ีทำงบริษทัฯ ก ำหนด โดยตอ้งเติมใหเ้ตม็
ถงัทุกคร้ัง ก่อนเติมจะตอ้งแจง้เลขไมลใ์ห้ทำงสถำนีทรำบเพ่ือท ำกำรออกใบเสร็จ จำกนั้นน ำใบเสร็จกลบัมำส่งให้
ทำงเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปฏิบติักำร (Operation staff : OP) ภำยในเช้ำวนัถดัไป เพื่อให้เจำ้หน้ำท่ี OP บันทึกขอ้มูลลงใน
ระบบ Back office และวิเครำะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้เพ่ือทรำบถึงอตัรำกำรใชน้ ้ ำมนัของรถโดยสำรแต่ละคนั (Rate of 
Consumption) หำกพบขอ้มูลมีควำมผิดปกติ ทำงเจำ้หนำ้ท่ี OP จะท ำกำรเร่งหำสำเหตุร่วมกบัขอ้มูลในระบบ GPS 
Tracking ทนัที ก่อนเสนอให้กบัฝ่ำยบริหำรทรำบทุกส้ินเดือน ทำงผูจ้  ำหน่ำยน ้ ำมนัจะส่งรำยงำนกำรใชน้ ้ ำมนัและ
เอกสำรประกอบกำรเรียกเก็บค่ำบริกำร 

 
 

กำรสรรหำนกัขบั

กำรสัมภำษณ์เบ้ืองตน้

ตรวจสอบประวติั
อำชญำกรรม

พนกังำนประจ ำ "นกัขบั"

ผำ่นกำรอบรมตำมเกณฑ์
ของบริษทั 
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ภาพแสดง ขั้นตอนการควบคุมการเตมิน า้มนัของนักขับ 

 
 
2.5 การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจำกทรัพยสิ์นหลกัของบริษทัเป็นรถโดยสำรท่ีมีขนำดใหญ่ จะ
มีกำรใช้เช้ือเพลิงท่ีตอ้งปล่อยมลภำวะต่อส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้ งของเสียจำกระบวนกำรซ่อมบ ำรุงต่ำงๆ อำทิ น ้ ำมนัเคร่ือง 
แบตเตอร่ีและอะไหล่ต่ำงๆ เป็นตน้ เพ่ือใหล้ดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอำจจะเกิดข้ึน ทำงบริษทัจึงด ำเนินกำรจดักำรดำ้น
ส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1. กำรลดมลภำวะทำงอำกำศจำกกำรเผำผลำญของเคร่ืองยนต์ โดยบริษัทฯ เลือกใช้เคร่ืองยนต์ใหม่ท่ีมี
ประสิทธิภำพในกำรเผำไหมแ้ละควบคุมกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองยนตต์ำมแผนซ่อมบ ำรุง 

2. กำรใชน้ ้ ำมนัเช้ือเพลิงท่ีไดม้ำตรฐำน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของเคร่ืองยนตใ์นกำรเผำไหม้ท ำให้
ปล่อยมลภำวะนอ้ยท่ีสุด 

3. บริษทัฯ ไม่มีนโยบำยดดัแปลง/เปล่ียนแปลงเคร่ืองยนตท่ี์ไม่ไดม้ำตรฐำนตำมหลกัวศิวกรรมยำนยนต ์เพื่อลด
กำรเกิดมลภำวะทำงอำกำศ 

4. บริษทัฯ มีนโยบำยกำรควบคุมสินคำ้คงเหลือ ตั้งแต่กระบวนกำรซ้ือจนถึงกำรจ ำหน่ำย/ท ำลำย/เลิกใชง้ำน 
สินคำ้คงเหลืออยำ่งเคร่งครัดและถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

 
2.6 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทั มีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรท่ียงัไม่ไดรั้บรู้จ ำนวนคงเหลือ 911.11 ลำ้นบำทของ
ลูกคำ้ท่ีใหบ้ริกำรทั้งหมด 39 รำย (ปี 2563 มีลูกคำ้จ ำนวน 3 รำยไม่ไดต้่อสญัญำ)

กำรก ำหนดสถำนีเติมน ้ำมนั

เติมน ้ำมนัเตม็ถงัทุกคร้ัง

นกัขบัน ำส่งใบเสร็จเลขไมล์
ทุกวนัให้ OP staff

เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยปฎิบติักำร
บนัทึกขอ้มูลใน Back 

office

OP staff วิเครำะห์ขอ้มูล
ร่วมกบัระบบ GPS 

Tracking

เสนอฝ่ำยบริหำร
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3. ปัจจัยความเส่ียง  
 
บริษทัฯ มีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมควำมเส่ียงอยำ่งเป็นระบบ โดยมีวตัถุประสงคแ์นวป้องกนั

และบริหำรควำมเส่ียงใหส้อดคลอ้งตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงก ำหนดมำตรกำร
บริหำรจัดกำรท่ีเพียงพอและติดตำมแผนงำนบริหำรควำมเส่ียงในระดับองค์กร เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงมี
ประสิทธิภำพและอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ โดยสรุปควำมเส่ียงส ำคญั ดงัน้ี 
3.1 ความเส่ียงด้านการด าเนินธุรกจิ 

ความเส่ียงจากการทีก่ลุ่มลูกค้าจ านวนน้อยรายและอยู่ในวงจ ากดั 
บริษทัฯ มีรำยไดห้ลกัมำจำกกำรให้บริกำรรับ-ส่ง บุคลำกรแก่โรงงำน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมี

จ ำนวนลูกคำ้ 39 รำย จำก 1,954 โรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมท่ีทำงบริษทัเป็นผูใ้ห้บริกำร และรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรเท่ำกบั 456.96 ลำ้นบำท ซ่ึงลูกคำ้รำยใหญ่ 10 ล ำดบัแรกมีรำยไดจ้ำกำรใหบ้ริกำรเท่ำกบั 235.49 ลำ้นบำท
หรือคิดเป็นร้อยละ 51.53 ซ่ึงจะเห็นไดว้ำ่บริษทัอำจไดรั้บผลกระทบจำกกำรมีลูกคำ้ดงักล่ำว หำกไม่มีกำรต่อสญัญำ 

อย่ำงไรก็ดี บริษทัมีกำรก ำหนดแผนและนโยบำยท่ีชดัเจนในกำรรักษำลูกคำ้รำยเดิมและรำยใหม่ ลดกำร
พ่ึงพิงลูกคำ้รำยใหญ่บำงรำยและกระจำยกลุ่มอุตสำหกรรมลูกคำ้ใหมี้ควำมหลำกหลำย ทั้งน้ีบริษทัเช่ือมัน่วำ่โอกำส
กำรสูญเสียลูกคำ้ค่อนขำ้งนอ้ยมำก ซ่ึงจำกผลกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำยงัสำมำรถรักษำลูกคำ้รำยเดิมไดเ้กือบทั้งหมด 
และในทุกปียงัสำมำรถหำลูกคำ้รำยใหม่เพ่ิมเติมไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง    

กำรก ำหนดแผนอนำคต โดยบริษทัฯ มีกำรก ำหนดรำคำเป็นไปตำมควำมเหมำะสมของลูกคำ้แต่ละรำยและ
ระยะเวลำสัญญำประมำณ 3-5 ปี ท ำให้เช่ือไดว้่ำบริษทัจะสำมำรถขยำยส่วนแบ่งทำงกำรตลำดไดอี้ก นอกจำกน้ี
บริษัทยงัให้ควำมส ำคัญในกำรกระจำยควำมเส่ียงจำกกำรจัดกำรลูกค้ำในหลำยกลุ่มอุตสำหกรรม (Industry 
Diversification) เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกลุ่มลูกคำ้เดียวกนัอำจไดรั้บผลกระทบจำกปัจจยัทำงเศรษฐกิจเดียวกนั 

 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงราคาน า้มนัเช้ือเพลงิของตลาดโลก 
 บริษทัฯ มีกำรใชน้ ้ ำมนัดีเซลกบัรถโดยสำรของบริษทัทุกคนั ดงันั้นควำมผนัผวนของรำคำน ้ ำมนัเช้ือเพลิงใน
ตลำดโลกส่งผลโดยตรงต่อตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรของบริษทั เน่ืองจำกบริษทัไม่มีกำรท ำสญัญำซ้ือน ้ ำมนักบัผูจ้  ำหน่ำย
ล่วงหนำ้  

อยำ่งไรก็ดี บริษทัมีรูปแบบกำรก ำหนดค่ำบริกำร 2 รูปแบบ คือ 1) กำรก ำหนดค่ำบริกำรแบบคงท่ี สัดส่วน
สัญญำกำรให้บริกำรคิดเป็นร้อยละ 53.85 และ 2) กำรก ำหนดค่ำบริกำรแบบผนัแปรตำมรำคำน ้ ำมนัและระยะทำงท่ี
ใชบ้ริกำร สัดส่วนสัญญำคิดเป็นร้อยละ 46.15 (รำยละเอียดเพ่ิมเติมขอ้ท่ี 1.2 กลยทุธ์ดำ้นรำคำ (Price)) จะเห็นไดว้ำ่
สญัญำส่วนใหญ่เป็นกำรก ำหนดค่ำบริกำรแบบคงท่ี ซ่ึงสำมำรถช่วยลดควำมเส่ียงดงักล่ำวได ้

บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรบริหำรและควบคุมตน้ทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง โดยกำรน ำระบบสำรสนเทศเขำ้
มำร่วมเก็บขอ้มูลและประมวลผลเพื่อให้ทรำบกำรใช้ปริมำณน ้ ำมนัเช้ือเพลิงในรถแต่ละคนั และน ำข้อมูลมำ
วิเครำะห์/แกไ้ข/ป้องกนั/หำสำเหตุ เพื่อเสนอรำยงำนฝ่ำยบริหำรต่อไป โดยฝ่ำยบริหำรน ำขอ้มูลกำรวำงแผนเพื่อลด
ตน้ทุนกำรให้บริกำร และฝ่ำยอบรมนักขบัยงัสำมำรถเก็บรวบรวมขอ้มูลพฤติกรรมกำรขบัข่ีอยำ่งประหยดัน ้ ำมนั 
เพื่อมำใชก้ำรอบรมนกัขบัอยำ่งถูกตอ้ง ซ่ึงจำกกำรบริหำรดงักล่ำว บริษทัคำดวำ่จะสำมำรถลดตน้ทุนกำรให้บริกำร
ประมำณร้อยละ 5-10  
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 ความเส่ียงจากการขาดแคลนนักขับ 
บริษทัฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคญักบันักขบั โดยมีกำรก ำหนดเงินเดือนและสวสัดิกำรต่ำงๆ อยำ่งเหมำะสม เน่ือง

ดว้ยขอ้จ ำกดัในกำรรับสมคัรนกัขบั (รำยละเอียดเพ่ิมเติมขอ้ท่ี 2 นกัขบั (Driver)) เม่ือเขำ้เป็นนกัขบัตอ้งปฏิบติัตำมท่ี
ทำงบริษทัก ำหนด จึงท ำให้มีอตัรำกำรลำออกของนกัขบัอยูใ่นระดบัสูงอำจเกิดปัญหำขำดแคลนนกัขบัไม่เพียงพอ
ต่อกำรใหบ้ริกำร  

อยำ่งไรก็ดีบริษทัฯ ไดส้ร้ำงจิตส ำนึกแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนและสร้ำงกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเป็นประโยชน์กบั
นกัขบั เสมือนกบัพนกังำนทัว่ไป เพ่ือสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคนขบัรถทัว่ไป กรณีท่ีขำดแคลนนกัขบั บริษทัจะให้
ทำงเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยปฏิบติักำรเป็นผูข้บัข่ีแทนเน่ืองจำกเจำ้หนำ้ท่ี OP ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีใบอนุญำตขบัข่ีรถโดยสำรไม่
ประจ ำทำงและรับกำรอบรมเช่นเดียวกบันกัขบั จำกผลกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำ บริษทัมัน่ใจวำ่สำมำรถป้องกนัควำม
เส่ียงดงักล่ำวได ้

 ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกจิ 
ธุรกิจในกำรรับ-ส่ง บุคลำกรมีขอ้จ ำกัดในกำรเขำ้สู่ธุรกิจน้อย (Low Entry Barrier) เน่ืองจำกเป็นธุรกิจ

ประเภทน้ีไม่ตอ้งขอสัมปทำนจำกทำงภำครัฐ เพียงมีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอก็สำมำรถเขำ้มำเป็นผูป้ระกอบกำรได ้
ส่งผลท ำให้มีกำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำ (Price Competition) สูง ดังนั้น บริษทัฯ จึงสร้ำงจุดแข็งดำ้นคุณภำพกำร
บริหำรจดักำรกระบวนกำรเดินรถ บริหำรจดักำรตน้ทุนให้ลูกคำ้และควำมปลอดภยั เพื่อสร้ำงควำมพอใจให้แก่
ผูรั้บบริกำร ซ่ึงน ำไปสู่ควำมเช่ือมัน่ในกำรให้บริกำร (Brand Loyalty) และเกิดกำรโฆษณำแบบปำกต่อปำก (Word 
of mount) 

อยำ่งไรก็ดี บริษทัฯ มีนโยบำยกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขนัท่ีสูงข้ึนเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียง อำทิ กำร
ให้บริกำรรถโดยสำรท่ีหลำกหลำย (Product Variety) รูปแบบกำรให้บริกำรท่ีเหมำะสมกบังบประมำณตำมควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ (Product Design) และกำรให้ค  ำปรึกษำดำ้นค่ำใชจ่้ำยของลูกคำ้ต่อหัวท่ีเหมำะสม (Optimising 
Cost per Man) เพ่ือใหลู้กคำ้เกิดควำมพึงพอใจและป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรแข่งขนัอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้จ าหน่ายยานพาหนะรายใหญ่น้อยราย 

บริษทัฯ มีทะเบียนรำยช่ือผูจ้  ำหน่ำย (AP vender lists) ส ำหรับกำรซ้ือยำนพำหนะไม่ก่ีรำย ซ่ึงหำกทำงผู ้
จ  ำหน่ำยยกเลิกหรืองดจ ำหน่ำย บริษทัอำจไดรั้บผลกระทบไม่สำมำรถจดัหำรถโดยสำรไดท้นัตำมสญัญำ อยำ่งไรก็ดี 
บริษทัไดมี้กำรหำผูจ้  ำหน่ำยรำยอ่ืนเพ่ิมเติมและมัน่ใจวำ่จะสำมำรถลดควำมเส่ียงดงักล่ำวได ้

 
3.2 ความเส่ียงด้านการบริหารการจดัการ 
 ความเส่ียงด้านการบริหารการจดัการโดยการพึง่พงิผู้บริหารหลกั 

ผูบ้ริหำรหลกัคือ นำยปิยะ เตชำกูล เป็นผูจ้ดักำรบริษทัมำตั้งแต่กำรก่อตั้งบริษทั ในปี 2548 เน่ืองจำกเป็นผูมี้
ประสบกำรณ์และช่ือเสียงในวงกำรธุรกิจกำรใหบ้ริกำรขนส่งมำยำวนำน ซ่ึงไดรั้บควำมน่ำเช่ือถือและควำมสัมพนัธ์
อนัดีกบัทำงลูกคำ้ ท ำให้ลูกคำ้มีควำมเช่ือมัน่ในธุรกิจ หำกมีกำรเปล่ียนแปลง/ปรับเปล่ียน ผูบ้ริหำรหลกัอำจเกิด
ควำมเส่ียงดงักล่ำวได ้

อยำ่งไรก็ดี บริษทัฯ มีกำรจดัท ำแผนธุรกิจทุกปีให้สอดคลอ้งกบักำรปรับโครงสร้ำงองคก์รท่ีเหมำะสมตำม
ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบอยำ่งชดัเจน พร้อมพฒันำอบรมบุคลำกรใหเ้ป็นมืออำชีพ เพ่ิมแรงจูงใจและ
ผลตอบแทนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อลดกำรพึ่งพิงผูบ้ริหำรหลกั 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 
4.1 ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 
 บริษทัฯ มียำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวนรวม 318 คนั ประกอบดว้ยรถโดยสำรของ
บริษทัจ ำนวน 308 คนัและรถสนบัสนุนกำรซ่อมบ ำรุง จ ำนวน 10 คนั รำยละเอียดดงัน้ี 

ประเภทยานพาหนะ จ านวน จ านวนคนั 

 (ล้านบาท) กรรมสิทธิ์ของบริษทั ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าการเงนิ 

รถบสั 433.95 108 84 
รถมินิบสั 56.20 3 27 
รถตู ้ 84.05 7 72 
รถตู ้วีไอพี 7.59 2 5 
รถสนบัสนุนฯ 4.05 10 - 
อุปกรณ์เก่ียวกบัรถ 1.78 - - 
รวม 587.62 130 188 

หมำยเหตุ : 
- ยำนพำหนะส ำหรับขนส่งท่ีมีภำระผูกพนัภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินรวม 190 คนั อีก 2 คนัเป็นรถส ำหรับบริหำร แบ่งเป็นสัญญำเช่ำ

กำรเงินจ ำนวน 16 คนัและสัญญำเช่ำซ้ือจ ำนวน 174 คนั บริษทั จะพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรเลือกประเภทสัญญำเน่ืองจำกมี
ผลกระทบต่อกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชีและก ำไรทำงภำษี ซ่ึงกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  

- รถสนบัสนุนกำรซ่อมบ ำรุง เป็นรถส ำหรับฝ่ำยปฏิบติักำรและฝ่ำยซ่อมบ ำรุงรักษำเพื่อใชใ้นกำรสนบัสนุนกระบวนกำรเดินรถ 

 
4.2 ทีด่นิ ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  

บริษทัฯ มีท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย ท่ีดินแปลงบำ้นเก่ำ รถส ำหรับผูบ้ริหำร อุปกรณ์
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และสินทรัพยอ่ื์น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีท่ีดินจ ำนวน 
43.85 ลำ้นบำท รำยละเอียดดงัน้ี 

รายละเอยีด ลกัษณะกรรมสิทธิ์ จ านวน (ล้านบาท) 

ท่ีดิน จดจ ำนองท่ีดินกบัธนำคำร 34.18 

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ บริษทัเป็นเจำ้ของ 5.31 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน บริษทัเป็นเจำ้ของ 1.70 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ บริษทัเป็นเจำ้ของ 0.46 

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำระหวำ่งก่อสร้ำง บริษทัเป็นเจำ้ของ 0.14 

รถส ำหรับบริหำร ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2.06 

รวม  43.85 

หมำยเหตุ : 
- ท่ีดิน บริษทัมีกำรซ้ือท่ีดินส ำหรับเตรียมก่อสร้ำงเป็นอำคำรส ำนกังำนใหญ่ ณ ต ำบลบำงนำง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 
- รถส ำหรับบริหำรจ ำนวน 2 คนัเป็นรถส ำหรับผูบ้ริหำรในกำรติดต่อกบัลูกคำ้ ซ่ึงบำงคร้ังก็ใชส้ ำหรับกำรให้บริกำร 

 
4.3 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนคือ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 0.68 ลำ้นบำท มี
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิบริษทัเป็นเจำ้ของไม่มีภำระผกูพนั 
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4.4 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกจิ 
บริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงดว้ยรถท่ีใชใ้นกำรขนส่งผูโ้ดยสำรเลขท่ี 70/2553 ออก

โดยกรมขนส่งทำงบก ตั้งแต่วนัท่ี 11 มกรำคม 2559 ถึงวนัท่ี 10 มกรำคม 2564 เป็นระยะเวลำ 5 ปี 
 
4.5 ใบรับรอง BSI ISO39001 : 2012 Road traffic safety management system 

บริษทัฯ ไดรั้บใบรับรอง มำตรฐำนกำรบริหำรควำมปลอดภยัทำงถนน ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหำคม 2560 ถึง 31 กรกฎำคม 
2563 เป็นระยะเวลำ 3 ปี 
 
4.6 สัญญาให้บริการรับส่ง บุคลากร 

1. สัญญาการให้บริการรับส่ง บุคลากรกบัลูกค้า 
บริษทัฯ มีสัญญำกำรให้บริกำรรับส่ง บุคลำกรกบัลูกคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 รวมจ ำนวน 46 สัญญำ

ส ำหรับกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้จ ำนวน 39 รำย  
2. สัญญาให้บริการรับส่ง บุคลากรกบัรถร่วม 

บริษทัฯ มีสัญญำกำรให้บริกำรรับส่ง บุคลำกรกบัรถร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 รวมจ ำนวน 69 สัญญำ
ต่อรำย ประกอบดว้ยรถบสัจ ำนวน 11 คนัและรถตู ้63 คนั บริษทัท ำสัญญำระยะเวลำ 1 ปี และไม่มีภำระผูกพนั แต่
ทำงรถร่วมบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขในสญัญำอยำ่งเคร่งครัด 
 

4.7 สัญญาเช่าอาคารและสถานทีจ่อดรถ รำยละเอียดดงัน้ี 
ล า 
ดบั 

สัญญากบั ลกัษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ลกัษณะสัญญา ภาระ
ผูกพนั 

1 นำยชยัวฒัน์ จนัทร์ทอง สญัญำ 2 ปี สถำนท่ีจอดรถ ลำนบำ้นค่ำย จ.ระยอง ไม่มี 
2 นำยส่วน ทรัพยท์วี สญัญำ 2 ปี สถำนท่ีจอดรถ ลำนบำ้นแลง จ.ระยอง ไม่มี 
3 นำงสุรำงคพิ์มล เอ่ียมสอำด สญัญำ 2 ปี สถำนท่ีจอดรถ ลำนหนองละลอก จ.ระยอง ไม่มี 
4 นำงแตงแกว ช่ืนภิรมย ์ สญัญำ 3 ปี เช่ำอำคำรส ำนกังำนมำบตำพดุและสถำนท่ีจอดรถ จ.

ระยอง 
ไม่มี 

5 บริษทั ซีเอชวนั ปิโตรเล่ียม จ ำกดั สญัญำ 8 เดือน สถำนท่ีจอดรถ ลำดกระบงั จ.สมุทรปรำกำร ไม่มี 
6 นำงบุบผำ มัน่นอ้ย สญัญำ 1 ปี สถำนท่ีจอดรถ ลำนโป่งสะเก็ด จ.ชลบรีุ ไม่มี 
7 หจก. อุดมสุขกบินทร์บุรี สญัญำ 1 ปี สถำนท่ีจอดรถ ลำนกบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี ไม่มี 
8 นำงซอต้ิว ชยัตระกูลทอง สญัญำ 3 ปี เช่ำอำคำรส ำนกังำนบำงพระและสถำนท่ีจอดรถ จ.ชลบุรี ไม่มี 
9 บจ. กรมดิษฐ์พำร์ค สญัญำ 3 ปี เช่ำพ้ืนท่ีบำงส่วนเป็นอำคำรส ำนกังำนใหญ่ ชั้นท่ี 1, 3 

และสถำนท่ีจอดรถในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี 
ไม่มี 

 
4.8 สัญญาประกนัภัยของรถบริษัททุกคนั 

บริษทัฯ มีกำรจดัท ำประกนัภยัส ำหรับรถโดยสำรของบริษทัจ ำนวน 308 คนั รถสนบัสนุนกำรซ่อมบ ำรุงจ ำนวน 10 
คนัและรถส ำหรับบริหำรจ ำนวน 2 คนั โดยมีเง่ือนไขประกนัภยัครอบคลุมควำมรับผิดชอบต่อบุคคลภำยนอก อำทิ ควำม
เสียหำยต่อชีวิตหรือร่ำงกำยหรืออนำมยั ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น ควำมเสียหำยต่อผูโ้ดยสำรในรถ ได้แก่ กำรชดเชย
รักษำพยำบำล กำรชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือพิกำร ควำมเสียหำยต่อรถ และควำมเสียหำยต่อนกัขบั ระยะเวลำกำรท ำสัญญำ
ประกนัภยัตำมรอบระยะเวลำบญัชีไม่เกิน 1 ปี รำยละเอียดดงัน้ี 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่1 - 22 
 

ล าดบั บริษทัประกนัภยั ประเภทประกนัภยั จ านวนกรมธรรม์ ภาระผูกพนั 

1 บมจ. เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั  ประเภทท่ี 1 33 ไม่มี 
2 บมจ. ไทยศรี ประกนัภยั ประเภทท่ี 1 73 ไม่มี 
  ประเภทท่ี 3 42 ไม่มี 
3 บจ. กรุงเทพประกนัภยั ประเภทท่ี 1 7 ไม่มี 
4 บมจ. ไทยประกนัภยั ประเภทท่ี 1 34 ไม่มี 
5 บจ. ที.พี. แอนด ์แอส โซซิเอทส์(1992) ประเภทท่ี 1 83 ไม่มี 
6 บจ. มิตซุต สุมิโตโม อินชวัรันซ์ ประเภทท่ี 1 13 ไม่มี 
7 บจ. อลัฟ่ำ แคปปิตอล ประเภทท่ี 1 34 ไม่มี 
8 บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยำ ประกนัภยั ประเภทท่ี 1 1 ไม่มี 
 รวม  320  

หมำยเหตุ : 
- ประกนัภยัประเภทท่ี 3 คุม้ครองต่อชีวิต ร่ำงกำยหรืออนำมยัต่อบุคลำกรภำยนอกและผูโ้ดยสำรในรถ และคุม้ครองควำมเสียหำยต่อ

ทรัพยสิ์นของบุคคลภำยนอก 

 
4.9 สัญญาบริการค า้ประกนั 

บริษทัฯ มีสัญญำบริกำรค ้ำประกนั ส ำหรับค ้ำประกนัก่อนรับงำนหรือประกนัสัญญำ หำกบริษทัไม่กระท ำกำรตำม
สัญญำกำรให้บริกำรรับ-ส่ง บุคลำกร โดยทำงบริษทัจะด ำเนินกำรเป็นหนังสือสัญญำค ้ ำประกันกำรให้บริกำร(Bank 
Guarantee) หรือหนงัสือกำรประกวดรำคำค ้ำประกนักบัธนำคำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 รำยละเอียดดงัน้ี 
ล าดบั ธนาคาร วงเงนิค า้ประกนั (ล้านบาท) สัญญา (ฉบับ) ภาระผูกพนั 

1 ธนำคำรกสิกรไทย 6.07 12 ไม่มี 
2 ธนำคำรกรุงเทพ 0.79 2 ไม่มี 
3 ธนำคำรเกียรตินำคิน 0.40 1 ไม่มี 

 
4.10 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ ไม่มีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยท่ีอำจมีผลกระทบดำ้นลบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษทั อยำ่งมีนยัส ำคญั  
 

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอืน่ 
 

ข้อมูล รายละเอยีด 

ช่ือ บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 
สถานท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 700/199 หมู่ท่ี 1 ต. บำ้นเก่ำ อ. พำนทอง จ. ชลบุรี 20160 
ประเภทธุรกิจ บริกำร (กำรให้บริกำรรับส่ง บุคลำกร) 
เลขท่ีทะเบียนบริษัท 0107558000105 
โทรศัพท์ 038-468-788 
โทรสาร 038-468-788 
จ านวนทุนจดทะเบียน 618,750,000 
จ านวนหุ้นสามัญ 617,310,058 
เลขานุการบริษัท คุณสุกำนดำ พทุธรักษำ / 063-903-0049 / sukarnda@atp30group.com 
นักลงทุนสัมพันธ์ คุณโชติกำ วีระศิลป์ / 038-468-789, 091-774-4432 / chotiga@atp30group.com 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์จ  ำกดั (ประเทศไทย) 
ผู้สอบบัญชี บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ  ำกดั 
เวบ็ไซต์บริษัท www.atp30.com 
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7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                                  
 
7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 154,687,500 บาท โดยมีทุนช าระแล้วจ านวน 
154,327,514.50 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 617,310,058 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท ราคาตลาดเฉล่ียทั้งปี 1.44 บาท  
 
7.2 ผู้ถือหุ้น 

1. รำยช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่และกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก ตามวนัปิดสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 
ดงัน้ี 
ล ำดบั รำยช่ือกลุ่มผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1 ครอบครัวพำนิชชีวะ 118,125,000 19.14% 

 นายชาติชาย พานิชชีวะ 80,325,000 13.01% 
 นางสมหะทยั พานิชชีวะ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของนายชาติชาย ) 9,450,000 1.53% 

 นายพาทิศ พานิชชีวะ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของนายชาติชาย ) 9,450,000 1.53% 

 นายสาริศ พานิชชีวะ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของนายชาติชาย ) 9,450,000 1.53% 

 ด.ญ. อาภาพิศ พานิชชีวะ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของนายชาติชาย ) 9,450,000 1.53% 

2 ครอบครัวเตชำกูล 100,419,894 16.27% 

 นายปิยะ เตชากูล 55,000,000 8.91% 
 นางสายสุทธ์ิ เตชากูล (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของนายปิยะ) 45,419,894 7.36% 

3 ครอบครัวกรมดษิฐ์ 72,140,199 11.69% 

 ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์ 42,750,000 6.93% 

 บจ. กรมดิษฐ์ คอร์ป 29,390,199 4.76% 

4 นำยพงษ์ชัย จงไพศำลศิลป์ 16,159,500 2.62% 

5 นำยบัณฑิต ตุงคะเศรณี 15,372,000 2.49% 

6 นำงสำววิภำว ีกรมดษิฐ์ 12,837,903 2.08% 

7 นำงจรูญลกัษณ์ พำนิชชีวะ 12,656,250 2.05% 

8 นำงสำวจิตติมำ จำรุภรำดำ 9,846,700 1.60% 

9 นำยอภริเมธ อุตรวณชิ 8,405,400 1.36% 

10 นำยสุพฒัน์ ค้ำผล 8,350,000 1.35% 

 รวม 10 รำยแรก 374,312,846 60.64% 

 อืน่ๆ 242,997,212 39.36% 

 รวม 617,310,058 100.00% 
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2. สรุปรำยกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำร ตามวนัปิดสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 30 ธ.ค. 
2562 ดงัน้ี 
ล ำดบั รำยช่ือ ณ 10 ม.ค. 2562 ณ 30 ธ.ค. 2562 กำรเปลีย่นแปลง 

  จ ำนวนหุ้น ร้อยละ จ ำนวนหุ้น ร้อยละ จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

กรรมกำรบริษทั       

1 นำยชำติชำย พำนิชชีวะ 76,024,800 13.87% 80,325,000 13.01% 4,300,200 0.70% 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 15,120,000 2.76% 18,900,000 3.06% 3,780,000 0.61% 
2 ดร.ววิฒัน์ กรมดษิฐ์ 42,750,000 7.80% 42,750,000 6.93% - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
3 นำยปิยะ เตชำกลู 55,000,000 10.03% 55,000,000 8.91% - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 44,507,087 8.12% 45,419,894 7.36% 912,807 0.15% 
4 นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ 7,560,000 1.38% 9,450,000 1.53% 1,890,000 0.31% 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 83,584,800 15.25% 89,775,000 14.54% 6,190,200 1.00% 
5 นำงสุวรรณ ีค ำมั่น - - - - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 556,250 0.10% 576,250 0.09% 20,000 - 
6 นำยก ำชัย บุญจิรโชติ - - - - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
7 ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ - - - - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
ผู้บริหำร       

1 นำยปิยะ เตชำกลู 55,000,000 10.03% 55,000,000 8.91% - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 44,507,087 8.12% 45,419,894 7.36% 912,807 0.15% 
2 นำงสำวนิชำนันท์ รัตนเกตุ 312,500 0.06% 470,625 0.08% 158,125 0.03% 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
3 นำงสุกำนดำ พุทธรักษำ - - - - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
4 นำงสำวพรรณ ีคูหำวัลย์ - - - - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
5 นำงสำวโชติกำ วรีะศิลป์ - - - - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
6 นำยวนิัย พุ่มพศิ - - - - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
7 นำงสำวปัทมำพร ประสำทเขตกำรณ์ 83,750 0.02% 104,650 0.02% 20,900 - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
8 นำงสำวปนัดดำ โชติเนตร  - - - - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
หมายเหตุ: บริษทัฯ ไม่มีการจดัโครงการให้สิทธิแก่ผูบ้ริหารในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั 
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3. กำรกระจำยกำรถือหุ้น  
การกระจายการถือหุน้ตามสญัชาติ ตามวนัปิดสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 30 ธ.ค. 2562 ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น รวมทั้งส้ิน นิติบุคคล บุคคลธรรมดำ 

 จ ำนวน
รำย 

จ ำนวนหุ้น ร้อยละ จ ำนวน
รำย 

จ ำนวนหุ้น ร้อย
ละ 

จ ำนวน
รำย 

จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

ผูถื้อหุ้นสญัชาติ
ไทย 

2,474 616,170,058 99.82% 5 38,425,087 6.23% 2,469 577,744,971 93.59% 

ผูถื้อหุ้นสญัชาติ
ต่างดา้ว 

2 1,140,000 0.18% 1 900,000 0.14% 1 240,000 0.04% 

รวม 2,476 617,310,058 100.00% 6 39,325,087 6.37% 2,470 577,984,971 93.63% 

  
การกระจายการถือหุน้ตามอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ ตามวนัปิดสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 30 ธ.ค. 2562 ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น รวมทั้งส้ิน นิติบุคคล บุคคลธรรมดำ 

 จ ำนวน
รำย 

จ ำนวนหุ้น % จ ำนวน
รำย 

จ ำนวนหุ้น % จ ำนวน
รำย 

จ ำนวนหุ้น % 

ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกวา่ 
0.5% 

31 447,903,561 72.56% 2 37,697,750 6.11% 29 410,205,811 66.45% 

ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นไม่เกิน 
0.5% แต่ไม่ต  ่ากวา่หน่ึง
หน่วยการซ้ือขาย 

2,161 169,398,665 27.44% 4 1,627,337 0.26% 2,157 167,771,328 27.18% 

ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นต ่ากวา่
หน่ึงหน่วยการซ้ือขาย 

284 7,832 - 0 0 - 284 7,832 - 

รวม 2,476 617,310,058 100.00% 6 39,325,087 6.37% 2,470 577,984,971 93.63% 

 
4. ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (Shareholder’s agreement)  

ส าหรับเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการบริหารงานของบริษทั ในปี 2562 บริษทัฯ ไม่
มีรายการเก่ียวโยงหรือด าเนินธุรกิจลกัษณะดงักล่าว  
(สามารถดูเพ่ิมเติม ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์) 
 

7.3 กำรออกหลกัทรัพย์อืน่ 
บริษทัฯ มีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) จ านวน 123,750,000 หน่วย มีอาย ุ

2 ปี ครบก าหนดการใชสิ้ทธิแปลงสภาพฯ เม่ือวนัท่ี 23 พ.ค. 2562 โดยสามารถน ามาแปลงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญั ซ่ึง
มีผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพฯ จ านวน 122,310,254 หุน้ อตัราหุน้ละ 0.85 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 103.96 ลา้นบาท 
  
7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
และส ารองต่างๆ ตามกฏหมาย หากมีการจ่ายเงินปันผลนอ้ยกวา่นโยบายตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั
เป็นผูพ้ิจารณาจากปัจจยัต่างๆ อาทิ แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตและน าเสนออนุมติัต่อท่ี
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ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี เวน้แต่การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลทางคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจให้จ่ายเงินปันผลได ้
หากมีผลก าไรสุทธิหลงัหักส ารองตามกฎหมายท่ีเพียงพอ และรายงานต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ต่อไป 
รายละเอียดดงัน้ี 

รำยละเอยีด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562   ปี 2563* 

เงินปันผลประจ าปี (ลา้นบาท) 9.68 5.93 15.64 21.93 *12.35 
เงินปันผลระหวา่งกาล (ลา้นบาท) - - - *12.35 - 
หุ้นปันผล (ลา้นบาท) - 13.75 - - - 
หุ้นสามญั (หุ้น) 440,000,000 440,000,000 521,462,375 617,310,058 617,310,058 
อตัราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.022 **0.04473 0.030 0.040/0.020 0.020 
อตัราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.044 0.053 0.079 0.079 - 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 89.92% 94.79% 62.96% 56.51% 55.59% 

หมายเหตุ:  
- * ปี 2563 บริษทัฯ เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ส าหรับการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท ซ่ึงได้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562 ส าหรับงวดเก้าเดือนในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท และส าหรับปี 2562 อีก
จ านวนอตัราหุ้นละ 0.02 บาท และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

- **ปี 2560 บริษทัฯ เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ส าหรับการจ่ายเงินปันผลรวมในอตัราหุ้นละ 0.04473 บาท แบ่งเป็น 1) 
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ในอตัรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัท่ี 0.03125 บาทต่อหุ้น 
2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.01348 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 - 5 
 

8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
 

8.1 คณะกรรมกำรบริษัท (Board of Directors) 

 
 
 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริษทั ทั้งหมด 7 ท่าน รายละเอียดดงัน้ี 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง ประเภทกรรมกำร ต ำแหน่งคณะกรรมกำรชุดย่อย วนัที่เร่ิมด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรคร้ังแรก 

นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธาน
กรรมการ 

กรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

31 ตุลาคม 2548 

ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร / ท่ีปรึกษา 

31 ตุลาคม 2548 

นายปิยะ เตชากูล กรรมการ กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ / CEO /ผูบ้ริหารสูงสุด 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

31 ตุลาคม 2548 

นางสมหะทยั พานิชชีวะ กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 

กรรมการ 30 เมษายน 2556 

นางสุวรรณี ค  ามัน่ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

30 เมษายน 2556 

นายก าชยั บุญจิรโชติ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

30 เมษายน 2556 

นำยชำติชำย พำนิชชีวะ

ประธำนบริษัท

นำงสุวรรณี ค ำม่ัน

กรรมกำรอิสระ

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

นำยก ำชัย บุญจิรโชติ

กรรมกำรอิสระ

กรรมกำรตรวจสอบ

นำยประเสริฐ  อัครประถม
พงศ์

กรรมกำรอิสระ

กรรมกำรตรวจสอบ

ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์

รองประธำนบริษัท

นำยปิยะ เตชำกูล 

กรรมกำรผู้จัดกำร

นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ

กรรมกำร
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รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง ประเภทกรรมกำร ต ำแหน่งคณะกรรมกำรชุดย่อย วนัที่เร่ิมด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรคร้ังแรก 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ 
(แทน ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ) 

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

25 กุมภาพนัธ์ 2563 

หมายเหตุ : 
- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 25 ก.พ. 2563 มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์เขา้รับต าแหน่ง

เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 25 ก.พ. 2563 เป็นตน้ไป 

- ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษทัและทุกต าแหน่งท่ีเก่ียวข้อง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
เน่ืองจากท่านจะเขา้ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการของส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) ซ่ึงมีเง่ือนไขการด ารงต าแหน่งท่ีท า
ให้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการบริษทัต่อไปได ้

- นางสุกานดา พทุธรักษา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
- นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
- คณะกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 4 ท่านคิดเป็นร้อยละ 57.14 
- คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านคิดเป็นร้อยละ 42.86 
- ปี 2562 ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกท่ีบริษัทใช้บริการ 
- ปี 2562 ไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีอยู่นอกกลุ่มธุรกิจ 
- ปี 2562 บริษัท ไม่มีประวัติการกระท าผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 
กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษัท 

ตามขอ้บงัคบับริษทัตอ้งมีกรรมการสองในสามร่วมรับรองลงลายมือช่ือและประทบัตราบริษทัในเอกสารส าคญั
ต่างๆ โดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั คือ นายชาติชาย พานิชชีวะ ดร.ววิฒัน์ กรมดิษฐ ์และนายปิยะ เตชากลู 
 
8.2 ผู้บริหำร 

บริษทัฯ มีคณะผูบ้ริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 8 ท่านมีรายละเอียด ดงัน้ี 
รำยช่ือผู้บริหำร ต ำแหน่ง 

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผูจ้ดัการ / CEO 
นางสาวนิชานนัท ์รัตนเกตุ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ (รักษาการแทน) 
ผูจ้ดัการฝ่ายซ่อมบ ารุง (รักษาการแทน) 

นางสุกานดา พทุธรักษา เลขานุการบริษทั 
นางสาวพรรณี คูหาวลัย ์ ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายการเงินและบญัชี (CFO) 
นางสาวโชติกา วีระศิลป์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและควบคุม 
นายวินยั พุม่พิศ ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ 
นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ 
นางสาวปนดัดา โชติเนตร ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ 
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หมายเหตุ : 
- นางสาวปนดัดา โชติเนตร เป็นผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ ลาออกเม่ือวนัท่ี 01 ก.ค. 2562 
- นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ เป็นผูจ้ดัการฝ่ายซ่อมบ ารุง เม่ือวนัท่ี 13 ม.ค. 2563 

 
แผนภำพโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรภำยในบริษัท ณ วนัที ่17 กมุภำพนัธ์ 2563 

 

 

 
(สามารถดูข้อมลูเพิม่เติมใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุและเลขานุการบริษทั) 

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผูต้รวจสอบภายใน
เลขานุการบริษทั

กรรมกำรผู้จัดกำร

ผู้ช่วยผู้จัดกำร ฝ่ำยปฏิบัติกำร

แผนกควบคุม
คุณภำพ

แผนกควำม
ปลอดภัย

แผนกปฏิบัติกำร

บำงพระ

ปรำจีนบุรี

ชลบุรี

มำบตำพดุ

สระบุรี

แผนกกำรตลำด

แผนกซ่อมบ ำรุง

แผนกจัดซ้ือ

แผนกไอที

แผนกบุคคล

เลขำนุกำร

ผจก. อำวุโสฝ่ำยกำรเงินและ
บัญชี

แผนกบัญชี แผนกกำรเงิน

คณะกรรมกำรชุดย่อย  

คณะผู้บริหำร 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
1) ร่วมก าหนดวสิยัทศัน์ ทิศทาง กลยทุธ์ นโยบายและแผนงานท่ีส าคญัของบริษทัรวมทั้งพิจารณาประเด็นความ

เส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
2) ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ท่ีก าหนดเพ่ือให้ผู ้บริหารน าไปปฎิบัติให้เ กิดผลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3) ควบคุม ติดตาม ดูแลใหมี้การด าเนินการตามกลยทุธ์และนโยบายท่ีส าคญั รวมถึงวตัถุประสงค ์เป้าหมายทาง

การเงิน แผนงานบริษัท และงบประมาณของบริษัทท่ีก าหนด พร้อมสรุปผลรายงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั 

4) สนบัสนุนและจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5) แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
6) ร่วมก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งครอบคลุมและดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการท่ีมี

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

สรุปสำระส ำคญัอ ำนำจอนุมตัดิ ำเนินกำรของบริษัท (บำงส่วน) มรีำยละเอยีดดงันี ้
ล ำดบัที่ เร่ืองอนุมัติ ผู้มีอ ำนำจอนุมัติด ำเนินกำร (*) 

คกบ. คกห. กผจ. ผช.กผจ. ผจก. 

1 เร่ืองกำรลงุทน      
 กำรลงทุน      

 1.1 การลงทุนในบริษทัใหม่/กิจการร่วมคา้ อ ผ    
 1.2 การลงทุนซ้ือ/ขายหุ้นบริษทัอ่ืน      
 - มูลค่าไม่เกิน 1,000,000 บาท  อ    
 - มูลค่าเกิน 1,000,000 บาท อ     
 1.3 การโอนหุ้นเพ่ือจดัโครงสร้างธุรกิจระหวา่งบริษทัใน

กลุ่ม 
อ ผ    

 1.4 การเลิกบริษทัใหม่/บริษทัอ่ืน/กิจการร่วมคา้ อ ผ    
 1.5 การซ้ือท่ีดิน/อาคาร      
 - มูลค่าไม่เกิน 10,000,000 บาท  อ    
 - มูลค่าเกิน 10,000,000 บาท อ ผ    
 1.6 การซ้ือรถเพ่ือใชป้ระกอบธุรกิจ   อ   
 อยูภ่ายใตง้บประมาณการลงทุนประจ าปีท่ีไดรั้บการ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
     

2 เร่ืองงบประมำณ      
 กำรจัดท ำงบประมำณกำรลงุทน      

 2.1. ประจ าปี หรือ กลางปี อ     
 2.2. เพ่ิมเติมระหวา่งปี      

 - วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ หรือต่อ
โครงการ 

 อ    

 - วงเงินเกิน 10,000,000 บาทต่อรายการหรือต่อ
โครงการ 

อ     
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ล ำดบัที่ เร่ืองอนุมัติ ผู้มีอ ำนำจอนุมัติด ำเนินกำร (*) 

คกบ. คกห. กผจ. ผช.กผจ. ผจก. 

 2.3. การโอนยา้ยงบลงทุน ภายในบริษทั  อ    
 2.4. การยกเลิกงบลงทุนบางส่วน      
 - วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ  ต่อ

โครงการ 
  อ   

 - วงเงินเกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ หรือต่อ
โครงการ 

 อ    

 2.5. การยกเลิกงบลงทุนทั้งหมด (โครงการ)  อ    
 กำรจัดท ำงบประมำณด ำเนินกำร      
 2.6. ประจ าปีหรือกลางปี อ     
 2.7. แกไ้ขปรับปรุง/เพ่ิมเติมงบประมาณระหวา่งปี  อ    
       
3 กำรขอใช้งบประมำณรำยจ่ำยกำรลงทุนและงบประมำณ

ด ำเนินกำรตำมงบประมำณประจ ำปี 

     

 3.1. วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท   อ   
 3.2. วงเงินเกิน 5,000,000 บาท  อ    
       
4 เร่ืองกำรจัดซ้ือ      
 ใบขอซ้ือ (ส ำหรับกำรส่ังซื้อในธุรกจิปกติ)      
 - มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท   อ  อ 
 - มูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท   อ อ  

หมายเหตุ:  
- * ผูมี้อ  านาจอนุมติัด าเนินการ ประกอบดว้ย คกบ. = คณะกรรมการรบริษทั, คกห. = คณะกรรมการบริหาร, กผจ. = กรรมการผูจ้ดัการ, 

ผช.กผจ. = ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ, ผจก. = ผูจ้ดัการฝ่ายและผูจ้ดัการอาวโุส  
- **อ านาจการด าเนินงาน ประกอบดว้ย ผ = ผา่น, ล = ลงนาม, อ = อนุมติั 

 
8.3 เลขำนุกำรบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตั้งให้ นางสุกานดา พุทธรักษา 
ต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 3 สิงหาคม 2559 เป็นตน้ไป โดยคุณสมบัติของผูด้  ารงต าแหน่งเป็น
เลขานุการบริษทั 
(สามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั) 

 
8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร   

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูง พร้อมทั้งเสนอหลกัการและขอ้เสนอค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบและโครงสร้าง
กระบอกเงินเดือนของบริษทัและสามารถเทียบเคียงกบับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัไดแ้ละน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนดงักล่าว จากนั้นน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีต่อไป มีหลกัการดงัน้ี 
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นโยบำยและหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีมาประชุม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบ 

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษทั
เทียบเคียงกบับริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นประเภทธุรกิจเดียวกนั ซ่ึงคิดรวมจากผลประกอบการประจ าปีของบริษทั ในอตัราไม่เกินร้อย
ละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
นโยบำยและหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดบัสูง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาทบทวนและกลัน่กรอง ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง
ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน โบนัสและค่าบริหารงาน ท่ีเหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกบั
ภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษทัสถานะทางการเงินโดยเปรียบเทียบกบักลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั
ได้แก่ 1) ขอ้มูลการส ารวจค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กรและหน่วยงานท่ีได้รับความเช่ือถือ 2) อตัราการเติบโตของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ค่าเฉล่ียอตัราเงินเฟ้อ 3) เช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัผลงานของแต่บุคคลท่ี
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ (Key Performance Indicator) และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนดงักล่าว 
นโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษทั ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯท่ีมีมูลค่าตลาด (Market 
Capitalisation) ในขนาดท่ีใกลเ้คียงกบับริษทั และบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทัและเสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาและอนุมติั 

- การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ โดยการก าหนดจ านวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ดัการจากการใชด้ชันีช้ีวดัต่างๆ เป็นตวับ่งช้ีในส่วนของสิทธิประโยชน์ อาทิการปรับอตัราเงินเดือนและ
โบนสัประจ าปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและผลการด าเนินงานของบริษทั มีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั มี 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
1. ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

1.1 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีมาประชุม ตามมติค่าตอบแทนท่ีเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 2562 ดงัน้ี  

รำยช่ือ ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท) 

 คณะกรรมกำร
บริษทั 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง 

รวม 

นายชาติชาย พานิชชีวะ 75,000 - - - 75,000 

ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์ 60,000 - - - 60,000 

นายปิยะ เตชากูล 50,000 - - 10,000 60,000 
นางสมหะทยั พานิชชีวะ 50,000 - - - 50,000 

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

นายก าชยั บุญจิรโชติ 50,000 40,000 - - 90,000 
ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ 50,000 40,000 - 15,000 105,000 

น.ส. นิชานนัท ์รัตนเกต ุ - - - 10,000 10,000 

น.ส. ปัทมาพร ประสาท
เขตการณ์ 

- - - 10,000 10,000 
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1.2 โบนสักรรมการคิดเป็นรายบุคคล ส าหรับปี 2562 คิดรวมจากผลประกอบการประจ าปี ในอตัราไม่
เกิน 5% ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรวมทั้งส้ินจ านวน 0.62 ลา้นบาท 
1.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน อาทิ เงินเดือน โบนสั ค่าเบ้ียเล้ียง 
ค่าสวสัดิการอ่ืน และเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาว ส าหรับปี 2562 จ านวน 15.33 ลา้นบาท (ปี 2561 
จ านวน 14.57 ลา้นบาท) 

2. ค่ำตอบแทนอืน่ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหาร 
2.1 ประกนัภยัเบ็ดเตล็ดทางธุรกิจส าหรับกรรมการบริษทั ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าประกนัภยัดงักล่าวกบั 

บมจ. ไทยศรีประกนัภยั 
2.2 เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร บริษทัฯ ไดจ้ดักองทุนส ารองเล้ียงชีพใหผู้บ้ริหารโดยการ

สบทบในอตัราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน  
 

8.5 บุคลำกร 
บริษทัฯ มีพนกังานทั้งหมด 374 คน (ณ วนัท่ี 17 มกราคม 2563) แบ่งเป็นพนกังานบริษทัและนกัขบั ส าหรับปี 2562 
บริษทั ไดจ่้ายเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนจ านวน 116.75 ลา้นบาท รายละเอียดดงัน้ี 

รำยละเอยีด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

พนกังานบริษทั (คน) 57 67 76 
นกัขบั (คน) 234 271 298 
รวม (คน) 291 338 374 

ค่ำตอบแทนพนักงำน (ล้ำนบำท) 78.14 99.60 116.75 

 
นโยบำยค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรพนักงำน 

คณะกรรมการ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคนให้
สอดคลอ้งกบัการเติบโตทางธุรกิจของบริษทั และค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยพิจารณาค่าตอบแทนระยะสั้นและ
ค่าตอบแทนระยะยาวประกอบดว้ย 1) ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน อาทิ เงินเดือนและ
ผลประโยชน์อ่ืน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าแรง โบนสั ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าล่วงเวลา เงินประกนัสงัคมและเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ ค่าสวสัดิการอ่ืน และเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาว 2) ผลตอบแทนอ่ืน ไดแ้ก่ (2.1) ประกนัภยัเบ็ดเตล็ดทางธุรกิจ
เก่ียวกบัดา้นทางการเงิน ดา้นการประกอบธุรกิจ ดา้นกฎหมาย (2.2) เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยบริษทัไดแ้ต่งตั้งให้
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดัเป็นผูจ้ดัการกองทุน ซ่ึงบริษทัจะจ่ายเงินสมทบในอตัราร้อยละ 3 ของ
เงินเดือนและพนกังานจ่ายสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน (2.3) ประกนัชีวติและอุบติัเหตุกลุ่ม (2.4) การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
นโยบำยควำมปลอดภัยและสุขอนำมยั 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในการพฒันาและสร้างสรรคร์ะบบความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังาน โดยค านึงถึง
กฎหมายและระเบียบก าหนดในการปฎิบติังานต่างๆ เพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ เช่น การตรวจวดัแอลกอฮอลแ์ละ
สารเสพติดในร่างกายนักขบัก่อนการปฎิบติังาน รวมถึงการตรวจสอบรถก่อนการให้บริการ การจดัฝึกอบรมดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานใหก้บัพนกังานใหม่ทุกคร้ัง 
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สถิตกิำรเกดิอุบัตเิหตุจำกกำรท ำงำนประจ ำปี 2562 
บริษทัฯ ไดท้ าการรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้เสนอแนะและจดัท ารายงานเก่ียวกบัการเกิดอุบติัเหตุ ส าหรับปี 

2562 อุบติัเหตุขณะใหบ้ริการจ านวน 23 คร้ัง ซ่ึงเป็นอุบติัเหตุเพียงเลก็นอ้ยไม่พบอุบติัเหตุร้ายแรง 
กำรพฒันำบุคลำกร 

บริษทัฯ มีนโยบายการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง จากการฝึกอบรมภายในและการฝึกอบรมภายนอก เพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพกบัพนกังาน อาทิ ความรู้ ความสามารถและทกัษะในการท างานอยา่งมืออาชีพ รองรับการเติบโตในอนาคตสามารถ
แข่งขนัในระดบัสากลได ้รายละเอียดดงัน้ี 

1. กำรฝึกอบรมภำยใน 
บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแผนการฝึกอบรมพนกังานเป็นรายปี ทั้งพนกังานบริษทัและนกัขบั โดยบริษทั จะเนน้ให้

ความส าคญักบันกัขบัเพราะถือเป็นบุคลากรท่ีส าคญัทางธุรกิจในเร่ืองการขบัข่ี (Technical Skill) และศกัยภาพ
ทางดา้นจิตใจและบริการ (Soft Skill) ควบคู่กนัไปเพ่ือส่งมอบคุณภาพใหแ้ก่ผูรั้บบริการ รายละเอียดดงัน้ี 

วนัที่อบรม รำยกำรฝึกอบรม จ ำนวนช่ัวโมง จ ำนวนพนักงำน 

03 ก.พ. 2562 การขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ รุ่นท่ี 26   6 34 
10 มี.ค. 2562 การขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ รุ่นท่ี 27  6 24 
17 มี.ค. 2562 การขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ รุ่นท่ี 28  6 23 
05 พ.ค. 2562 การขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ รุ่นท่ี 29  6 23 
02 มิ.ย. 2562 การขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ รุ่นท่ี 30  6 17 
20 ต.ค. 2562 การขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ รุ่นท่ี 31  6 24 
01 ธ.ค. 2562 การขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ รุ่นท่ี 32  6 24 
 15 ธ.ค. 2562 การขบัข่ีเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ รุ่นท่ี 33  6 25 

 
8.6 ข้อพพิำทด้ำนแรงงำนทีส่ ำคญั 

บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นกฎหมายแรงงานและการจา้งงานท่ีส าคญัช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 
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9. กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
 

9.1 นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีภายใตห้ลกัเกณฑข์องบริษทัมหาชนตามระเบียบ

ปฏิบติัของส านกังาน ก.ล.ต. โดยยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ
เป็นแนวทางปฏิบติัภายในองคก์รใหก้บักรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานใหด้ าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคม และ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเสมอภาคและยติุธรรม อีกทั้งใหค้วามส าคญัในการสร้างคุณค่าทางธุรกิจในระยะยาว เพ่ือใหเ้กิด
การเติบโตอยา่งย ัง่ยืนและมุ่งมัน่พฒันากิจการใหด้ าเนินการสอดคลอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลกัการ CG 
Code และASEAN CG Scorecard พร้อมทั้งติดตามดูแลการปฏิบติัภายในองคก์รให้เป็นไปตามนโยบายและหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการของบริษทั เพ่ือให้มัน่ใจว่าสามารถน าไปใชใ้นการปฎิบติังานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่
นโยบายต่างๆ ไวบ้นหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั  

ส าหรับผลการประเมินดา้นการรายงานบรรษทัภิบาล (CGR) ในปี 2562 มีผลการประเมิน CGR อยูใ่นระดบัดี แสดง
ภาพ ผลประเมิน CGR ของบริษทั ดงัน้ี 

 

 
คณะกรรมการบริษทั เช่ือมัน่ว่าไดย้ึดมัน่ตามหลกัธรรมาภิบาลจริยธรรมและคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพ รายละเอียดดงัน้ี 
หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึงสิทธิของผูถื้อหุน้ดงักล่าวครอบคลุมสิทธิขั้น
พ้ืนฐานต่างๆ อาทิ การซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการ
อยา่งเพียงพอ โดยมีนโนยายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ รวมถึงนกัลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุมเพ่ือ
ออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น 
การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบั การเปล่ียนแปลงในหนงัสือบริคณห์สนธิและการลดทุนหรือเพ่ิมทุน 
เป็นตน้ ซ่ึงนอกเหนือจากสิทธิขั้นพ้ืนฐานดงักล่าวแลว้ บริษทัก าหนดใหมี้การด าเนินการในเร่ืองต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริม
และอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1) บริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบ อาทิ วนั เวลา สถานท่ี วาระการประชุม
และรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัหากมีมติพิเศษไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั โดย
เอกสารดงักล่าวตอ้งมีความถูกตอ้งและครบถว้น ส าหรับหนังสือเชิญประชุมจะเผยแพร่ในเวบ็ไซด์ของ
บริษทั ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ี
บริษทั ไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  

ปี 2559

ร้อยละ 66

ปี 2560

ร้อยละ 75

ปี 2561

ร้อยละ  82

ปี 2562

ร้อยละ 82
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3) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อ
หุน้ รวมถึงในการประชุม บริษทัจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามแสดงความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ีและเป็นอิสระ โดยบริษทัจะให้ขอ้มูลรายละเอียดในเร่ือง
ดงักล่าวอยา่งเพียงพอแก่ผูถื้อหุน้ 

4) กรรมการทุกคนจะเขา้ร่วมประชุมเวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถซักถามในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งได ้

5) เม่ือการประชุมเสร็จส้ิน บริษทัจะจดัท ารายงานการประชุมเพ่ือแสดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นเพ่ือให้ผู ้
ถือหุน้สามารถตรวจสอบได ้

ซ่ึงในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีเหตกุารณ์หรือการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้นในการสอบถามหรือส่ือสารกับทางบริษัท และการกระท าอ่ืนใด อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น
หรือการซ้ือหุ้นคืนและทางบริษัทยงัเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นอย่างชัดเจน รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกและผู้ มี
อ านาจควบคุมเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทมีโครงสร้างการด าเนินงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการถือหุ้นไขว้ หรือการถือ
หุ้นแบบพีระมิด 
 
หมวดที ่2 กำรปฎบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 
 บริษทัฯ มีแนวทางการปฎิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายและใหมี้สิทธิออกเสียงท่ีเท่าเทียมกนัเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง ทั้ง
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูถื้อหุน้รายยอ่ยอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั เพ่ือ
เป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผูถื้อหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษทั จะดูแลและใชเ้งินของผูถื้อหุ้นเป็นไป
อยา่งเหมาะสม โดยไดก้ าหนดแนวทางปฎิบติัใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บการปฎิบติัและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานอยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึง
ในการจัดการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ล่วงหนา้ในวนัและเวลาอนัควร รวมถึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองสามารถใชสิ้ทธิออกเสียง
โดยการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือผูอ่ื้นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได ้ทั้งน้ีการด าเนินการประชุม จะเป็นไป
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามล าดบัวาระการประชุมท่ีมี ซ่ึงบริษทัจะจดัเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละ
วาระอยา่งชดัเจนและเพียงพอ รวมทั้งจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมหากไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะ
วาระส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ 
 อีกทั้งบริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนักรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งใชข้อ้มูลภายในเพื่อหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ โดยก าหนดแนวทางเป็นลายลกัษณ์อกัษรและไดแ้จง้แนวทางดงักล่าวใหทุ้กคน
ในองคก์รถือปฎิบติัตามนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษทัได้
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูดู้แลและพิจารณาตดัสินความผิด หากกรณีท่ีมีกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารมีการใช้
ขอ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตวัจะมอบหมายใหผู้บ้ริหารสูงสุดเป็นผูพิ้จารณาความผิดตามมาตรการลงโทษท่ีก าหนดไว ้
นอกจากน้ี บริษทัยงัไดแ้จง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบถึงหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั
ส าหรับตนเอง คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ส าหรับปี 2562 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการซ้ือขายหลกัทรัพย์โดยการ
น าข้อมลูภายในไปใช้ 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 - 15 
 

กำรเยีย่มชมกจิกำร 
บริษทั ไม่ไดจ้ดัให้มีการเยี่ยมชมกิจการภายหลงัเสร็จส้ินการประชุมผูถื้อหุ้น เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัระยะเวลา

และความสะดวกของผูถื้อหุ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมไดใ้ช้เวลาก่อนการ
ประชุมสอบถามขอ้มูล ตลอดจนไดมี้โอกาสพบปะพูดคุยกบัผูบ้ริหารตามสมควรแก่เวลา นอกจากน้ี บริษทัยงัใช้
ช่องทางการท ากิจกรรมนักลงทุนสัมพนัธ์ “บริษัทจดทะเบียนพบผูล้งทุนไทย” (Opportunity Day) ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เพ่ือช้ีแจงขอ้มูลเก่ียวกับธุรกิจการด าเนินงานของบริษทัแก่นักลงทุน และส่ือมวลชนท่ีมาร่วมงาน
ภายหลงัประกาศงบการเงินแลว้ 
(สามารถดูข้อมลูเพ่ิมเติมใน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย) 

 
หมวดที ่3 บทบำทของผู้มส่ีวนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance) 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกคา้ พนักงาน คู่คา้ ผูถื้อหุ้นหรือผูล้งทุน 
เจา้หน้ี และชุมชนท่ีบริษทั ตั้งอยู ่เป็นตน้ ซ่ึงผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไดรั้บการดูแลจากบริษทั ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงจะไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีมี โดยบริษทัไดพ้ิจารณา
ให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าท่ีในการสร้างเสริมผลการ
ด าเนินงานของบริษทั เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปดว้ยดี รวมถึงสร้างความมัน่คงอยา่งย ัง่ยืนให้กบักิจการและ
สร้างผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมให้กบัทุกฝ่าย นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัให้มีช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อส่ือสาร 
เสนอแนะ หรือใหข้อ้มูลต่อคณะกรรมการบริษทัผา่นทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

บริษทัฯ ไดพิ้จารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้าง
ความมัง่คัง่ทางการเงินและความยัง่ยนืของกิจการ ดงัน้ี 

1) ให้ความส าคญักบัพนกังานทุกระดบั โดยปฎิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียมเป็นธรรมและใหผ้ลตอบแทนท่ี
เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพฒันาศักยภาพ 
รวมถึงการใหค้วามส าคญักบัการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภยัในการ
ท างานและคุณภาพชีวติพนกังานเป็นส าคญั 

2) การซ้ือสินคา้และบริการจากลูกคา้จะเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ โดยจะปฎิบติัตามสัญญาท่ีท าร่วมกนั
อยา่งเคร่งครัด เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ในระยะยาวกบัทั้งสองฝ่าย 

3) การปฎิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืตามขอ้ตกลงท่ีมี 
4) การเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ทั้งดา้นคุณภาพสินคา้และการให้บริการท่ีดีไดม้าตรฐาน การรักษา

ความลบัของลูกคา้และการก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัภายใตน้โยบายการก าหนดราคาท่ีมี 
5) การปฎิบติัตามกรอบกติกาและการแข่งขนัท่ีดี รวมถึงหลีกเล่ียงวธีิการไม่สุจริตเพ่ือท าลายคู่แข่งทางการคา้ 
6) ให้ความส าคญัและรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม และสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทั รวมถึงการให้

สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสังคมเพ่ือ
ชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 

โดยคณะกรรมการบริษทั ไดก้ ากบัดูแลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มให้ไดรั้บการคุม้ครองและปฏิบติัดว้ยความเสมอ
ภาคและเป็นธรรม ตามท่ีไดจ้ดัท าจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่บนหนา้เวบ็ไซตข์อง
บริษทั เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
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ผู้ที่เกีย่วข้อง รำยละเอยีด 

ผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นในฐานะเจา้ของบริษทัดูแลให้มีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย
อยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม การจดัให้มีช่องทางในการส่ือสารอยา่งเหมาะสมและเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส
และทนัเวลา มุ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมและผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดในระยะยาว การค านึงถึง
ผลประโยชน์ไดรั้บของผูมี้ส่วนไดเ้สีย สิทธิในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัใน
ฐานะเจา้ของบริษทัผา่นกรรมการอิสระ ซ่ึงมีหนา้ท่ีผูดู้แลผูถื้อหุ้นทุกราย เพ่ือรวบรวมน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณา  

พนกังาน บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า โดยจดัให้มีการดูแลพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนั 

ค่าตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสมเป็นธรรมตามผลการประเมินรายคนและสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั
เทียบเคียงกบัตลาดอุตสาหกรรมเดียวกนั อีกทั้งมุ่งพฒันาพนกังานให้มีความรู้ความสามารถและมีศกัยภาพในการแข่งขนั
ให้มีความกา้วหนา้ในการท างาน มีคุณภาพชีวิตการท างานทดัเทียมกบับริษทัชั้นน าสร้างความสุขในการท างาน ความ
ภาคภูมิใจและสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร 

ลูกคา้ บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีให้ลูกคา้ไดรั้บบริการสูงสุด ทั้งดา้นบริการท่ีมีคุณภาพและราคาท่ีเป็นธรรม การให้ขอ้มูล
ข่าวสารท่ีถูกตอ้งเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์ การปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างท่ีไดต้กลงกบัทางลูกคา้อยา่งเคร่งครัดและการ
รักษาสมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยนื สร้างความพึงพอใจและความผกูพนัต่อลูกคา้ ตลอดจนกระบวนการให้ลูกคา้ไดร้้องเรียน
เก่ียวกบัคุณภาพความปลอดภยัและบริการ รวมถึงมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการให้ค  าแนะน า/ขอ้เสนอแนะ และการ
ให้บริการของบริษทั  

คู่คา้ บริษทัฯ มีจรรยาบรรณในการจดัซ้ือจดัจา้งตามกระบวนการจดัซ้ือของบริษทั การปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรมและเท่า
เทียมกนัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต โดยยดึถือการปฎิบติัตามสัญญา ค  ามัน่อยา่งเคร่งครัดและยติุธรรม 
สร้างความไวว้างใจ ความสมัพนัธ์และความร่วมมือท่ีดีเพ่ือพฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจร่วมกนั
ในระยะยาว 

คู่แข่งทางการคา้ บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต โดยยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมภายใตก้รอบ
ตามกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฎิบติัการแข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวิธี
ฉ้อฉล โดยปฎิบติัตามแนวทางปฎิบติัท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจอยา่งเคร่งครัด โดยในปี 2562 บริษัทไม่มีข้อ
พิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการแข่งขันทางการค้า 

เจา้หน้ี บริษทัฯ รักษาค ามัน่สญัญาและปฎิบติัตามเง่ือนไขขอ้ก าหนดของสญัญาอยา่งเคร่งครัดและหนา้ท่ีท่ีพึงมีต่อเจา้หน้ีอยา่ง
เสมอภาคและเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้รวมถึงเจา้หน้ีทางธุรกิจ เจา้หน้ีสถาบนัการเงิน ทั้งในเร่ืองการช าระคืน
เงินตน้ ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน เง่ือนไขค ้าประกนัและเง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นตน้ และไม่ใช้
วิธีการท่ีไม่สุจริต ปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงอนัจะท าให้เจา้หน้ีเกิดความเสียหาย ทั้งน้ี ในปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีเหตุผิด
นัดช าระหนีแ้ต่อย่างใด 

สงัคมและ
ส่วนรวม 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและถือมัน่ในอุดมการณ์การด าเนินธุรกิจโดยมุ่ง
สนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขแก่สงัคมส่วนรวมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในสถาน
ประกอบการ ชุมชนและบริเวณใกลเ้คียง รวมถึงการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานหรือชุมชนในการมีส่วนร่วมบรรเทา
อุทกภยัและสาธารณภยัตามความเหมาะสม 

ส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ส่งเสริมพนกังานทุกคนตระหนกัถึงความส าคญัของการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการ
พฒันาการเจริญเติบโตควบคู่กบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในสงัคม สภาวะแวดลอ้มท่ีสะอาดปลอดภยัมีสุขอนามยั
ท่ีดี และก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม การหาแนวทาง และวิธีการลดการใชท้รัพยากรและพลงังาน ตลอดจนลด
ปริมาณขยะ เพ่ือป้องกนัควบคุมกิจกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสงัคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับปี 2562 บริษัทไม่มี
ข้อพิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม 

ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและลิขสิทธ์ิ 

บริษทัฯ มีนโยบายในการปฎิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ โดยมีแนวทางในการด าเนิน
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว การใชง้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นไปตาม “ระเบียบการใชง้านเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์อยา่งปลอดภยั” และพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซ่ึงบริษทั มีการ
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ผู้ที่เกีย่วข้อง รำยละเอยีด 

ควบคุมดูแลความถูกตอ้ง เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอ้งผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง 
ปฎิบติัตนให้เป็นไปตามกฎหมายเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ อาทิ กฎหมายเก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้ 
กฎหมายเก่ียวกบัสิทธิบตัร กฎหมายเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้กบั
พนกังาน การน าผลงานหรือขอ้มูลอนัเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บมาหรือท่ีจะน ามาใชก้บับริษทัจะตอ้ง
ตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 

 
หมวดที ่4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งแจง้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งในดา้นความถูกตอ้ง ครบถว้นเพียงพอและทนัเวลาอยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึงมีหน่วยงานนกั
ลงทุนสัมพนัธ์เป็นผูดู้แลการให้ขอ้มูลและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้น นกัลงทุน สารสนเทศท่ีส าคญั ประกอบดว้ย ขอ้มูล
ทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน รวมถึงผลการด าเนินงานและข่าวสารต่างๆ ท่ีส าคญัของบริษทัท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อราคาหลกัทรัพยแ์ละการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นและนักลงทุนทัว่ไปของบริษทั ทั้ งน้ี บริษทัมีแนวทางปฏิบติัท่ีส าคญั
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดงัน้ี 

1) ช่องทำงกำรส่ือสำรและเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  
บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีส าคญั โดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่าย

บริหารไดมี้การตรวจสอบติดตามให้ปฎิบติัตามหลกัการและเกณฑท่ี์ก าหนดอย่างเคร่งครัดโดยผ่านช่องทางต่างๆ 
ดงัน้ี 

1.1 เปิดเผยข้อมูลผ่ำนระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษัท 
บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศตามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และแจง้

ข่าวสารส าคญัต่างๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบผา่นระบบการรายงานสารสนเทศ
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยมีเลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์เป็นผูจ้ดัเตรียมขอ้มูลสารสนเทศท่ีตอ้ง
เปิดเผย ผ่านการกลัน่กรองจากผูมี้อ  านาจรายงานสารสนเทศหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย และเผยแพร่ไวใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทั (ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ) นอกจากน้ี ยงัไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลท่ีส าคญัอ่ืนๆ ซ่ึงได้
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอเพ่ือให้ผูใ้ชส้ามารถรับขอ้มูลข่าววสารไดท้นัต่อเหตุการณ์ เช่น เอกสาร
ส าคญัของบริษทั โครงสร้างองคก์ร ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ นโยบายและแนวทางการปฎิบติัในดา้นต่างๆ 
ของบริษทั ขอ้มูลส าหรับผูถื้อหุน้ รายงานและงบการเงิน ค าอธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของฝ่ายจดัการ (MD&A) และเอกสารข่าวประชาสมัพนัธ์ (Press Release) 

ส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน ไดจ้ดัท าและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีของบริษทั ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั
ก่อนเผยแพร่ต่อผูถื้อหุน้ และน าส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. ซ่ึงไดเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหุน้หรือนกั
ลงทุน สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุน ซ่ึงงบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฎิบติัอยา่งสม ่าเสมอ โดยใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั
รอบคอบ การรายงานท่ีสมเหตุสมผลในการจดัท างบการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ในปี 2562 บริษัทได้เปิดเผยงบการเงินทุกรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี ท้ังภาษาไทยและ
อังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษัท ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดได้ และงบ
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การเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเง่ือนไขและน าส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ส านักงาน ก.ล.ต. ตรงต่อเวลาและไม่ถกูส่ังแก้ไขงบการเงิน และไม่ได้รับแจ้งการด าเนินการอันเน่ืองจากการ
เปิดเผยข้อมลูไม่เป็นไปตามข้อก าหนดแต่อย่างใด 
1.2 ข้อมูลแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2)  

คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีการท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) โดยเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจและผลด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา โดย
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์  
1.3 นักลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษทัฯ จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตวัแทนของบริษทัในการ
จดัท าเอกสารเปิดเผยขอ้มูล ข่าวสารแก่ส่ือมวลชน การจดัแถลงข่าวของบริษทั และส่ือสารประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผูถื้อหุ้น นักลงทุน 
นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์และผูท่ี้สนใจทัว่ไปใหไ้ดรั้บขอ้มูลข่าวสารของบริษทัอยา่งทนัเหตุการณ์ รวมถึงการ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับขอ้มูลของบริษทั การติดต่อขอเยี่ยมชมกิจการและพบผูบ้ริหาร หรือ
ตอบขอ้สงสัยต่างๆ เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษทั ทั้ งน้ี ผูล้งทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุน
สัมพนัธ์ของบริษทัไดท้าง อีเมล : chotiga@atp30group.com หรือ โทรศพัท์ 038-468-789 / 091-774-4432 
หรือผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 
1.4 เลขำนุกำรบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้เลขานุการบริษทั (Company Secretary) รับผิดชอบดูแลการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อยท่ีไดรั้บมอบหมาย และการประชุมผูถื้อหุ้น ท าหน้าท่ี
จดัท าเอกสารเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านักงาน ก.ล.ต. อย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากกรรมการผูมี้อ านาจหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย
รายงานสารสนเทศ รวมถึงการก ากบัดูแลให้ บริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมีการด าเนินการท่ี
เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูป้ระสานงานกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านักงาน ก.ล.ต. และการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถติดต่อ เลขานุการบริษทั ของบริษทัได้
ทาง อีเมล: sukarnda@atp30group.com หรือ โทรศพัท ์063-903-0049 

2) กำรรำยงำนกำรปฎบิัตหิน้ำทีค่ณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงการจดัท ารายงานทางการเงินใหมี้ขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงินและนโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม ซ่ึงการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีของบริษทัท่ีเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัก่อนเผยแพร่ต่อผูถื้อหุ้น เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่
คณะกรรมการบริษทัไดท้ ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปี ควบคู่กับรายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เพ่ือประโยชน์ต่อผู ้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และ
คณะกรรมการชุดย่อยก็ไดจ้ดัท ารายงานผลการปฎิบติังานในรอบปีท่ีผ่านมาเพ่ือน าเสนอต่อผูถื้อหุ้นแสดงไวใ้น
รายงานประจ าปี 2562 

 

mailto:chotiga@atp30.com
mailto:sukarnda.p@atp30.com
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3) กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทั ถือเป็นนโยบายส าคญัท่ีจะไม่ใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชโ้อกาสจาก
การเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้ก าหนดไวใ้นคู่มือ
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวทางปฎิบติัรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีขอ้
ปฎิบติัส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ให้พึงหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั และกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้น
จะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมติั ก าหนดใหก้ารเปิดเผยรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และ
รายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัโดยแสดงรายละเอียดบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะของรายการ เง่ือนไข นโยบายราคาและมูลค่ารายการ เหตุผลความจ าเป็น โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั โดยแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษทั เปิดเผย
ขอ้มูลรายการระหวา่งกนัตามท่ีปรากฎในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 
56-2) ของบริษทั (บริษทัอยู่ในช่วงศึกษาการจดัท ารายงานความยัง่ยืนแบบบูรณาการเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บ
ประโยชน์ยิง่ข้ึน) ก าหนดใหมี้การจดัท ารายงานต่างๆ ดงัน้ี  

1. กำรจดัท ำรำยงำนกำรเปิดเผยรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรระหว่ำงกนั 
กรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัของบริษทักบับุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ในอนาคตซ่ึงเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีวิญญูชนพึงกระท ากบัคู่สัญญา
ทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผู ้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องและมีเง่ือนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เ ง่ือนไขท่ี
สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษทั 
สามารถด าเนินการได้ตามปกติภายใตห้ลกัการท่ีทางคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาอนุมติัและจัดท า
รายงานสรุปเพ่ือรายงานใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส 

ส าหรับกรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนัไม่เป็นรายการทางการคา้ปกติ บริษทัฯ จะจดัใหมี้ความเห็น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัรายได ้รายจ่าย ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นทุกราย ใน
กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทั 
พิจารณาให้ผูป้ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผูต้รวจสอบบัญชีเป็นผูใ้ห้ความเห็น
เก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการ
ประกอบการตดัสินใจและใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี เพื่ออนุมติัรายการ
ดงักล่าวก่อนเขา้ท ารายการ ทั้งน้ี บริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี
ได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัและเปิดเผยรายการระหว่างกันดงักล่าวไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี การพิจารณาอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัดงักล่าว ตอ้งปฎิบติัให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ หรือขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการระหวา่งกนัจะไม่มีสิทธิออก
เสียงลงมติในการท ารายการระหวา่งกนันั้นๆ ทั้งน้ี ไดเ้ผยแพร่เวบ็ไซตข์องบริษทั  
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ในปี 2562 บริษัท ไม่มีการปฎิบัติท่ีฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การท ารายการระหว่างกันท่ี
ก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
2. กำรจดัท ำรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์และกำรเปลีย่นแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดท านโยบายการซ้ือขายหลักทรัพย์
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานอยา่งชดัเจน รายละเอียดดงัน้ี    

กำรซื้อขำยหลกัทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร                                                                                                                                                                                                        
1. ข้อห้ำมในกำรซื้อขำยหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภำยใน   

กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และพนักงานทุกคนตอ้งปฎิบติัตามขอ้ห้ามในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยโ์ดยการใชข้อ้มูลภายใน ซ่ึงก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ มาตรา 241 “ในการ
ซ้ือหรือขายซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขาย
หลกัทรัพยห์า้มมิใหบุ้คคลใดท าการซ้ือ หรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขาย หรือชกัชวนใหบุ้คคล
อ่ืน ซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือหรือซ้ือขาย ซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือ
หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ไม่วา่โดยทางตรง หรือทางออ้ม อนัเป็นการเอาเปรียบ
ต่อบุคคลภายนอกโดยอาศยัขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยท่ี์
ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน และตนไดล่้วงรู้มาในต าแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่วา่การกระท า
ดงักล่าวจะกระท าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง หรือผูอ่ื้นหรือน าขอ้เท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผย เพื่อให้
ผูอ่ื้นกระท าดงักล่าว โดยตนไดรั้บประโยชน์ตอบแทน” 
2. ช่วงเวลำห้ำมซ้ือขำยหลกัทรัพย์ (Blackout Period) 

2.1 หา้มบุคคลท่ีบริษทั ก าหนดซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วงเวลา 30 วนั ก่อนการ
เปิดเผย “งบการเงินประจ ารายไตรมาสและประจ าปี” และช่วงเวลาอ่ืนท่ีบริษทั จะ
ก าหนดเป็นคร้ังคราว 

2.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลท่ีบริษทัก าหนดอาจขายหลกัทรัพยข์องกลุ่มบริษทัใน
ระหว่างช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ด ้หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความ
ยากล าบากทางการเงินอยา่งรุนแรง หรือตอ้งปฎิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ ทางกฎหมาย 
หรือตกอยูภ่ายใตค้  าสัง่ศาลโดยตอ้งจดัท าบนัทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมติัต่อ 
- ประธานกรรมการ (กรณีขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษทั) 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีขายเป็นประธานกรรมการ) 
- ผูบ้ริหารสูงสุด (กรณีขายเป็นบุคคลท่ีบริษทัก าหนดซ่ึงไม่ใช่กรรมการและ

เลขานุการบริษทั) ทั้งน้ี ใหจ้ดัส่งส าเนาบนัทึกดงักล่าวใหแ้ก่เลขานุการบริษทั
ดว้ย 

- เลขานุการบริษทัจะประกาศช่วงเวลาหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หบุ้คคลท่ีบริษทั
ก าหนดทราบเป็นการล่วงหนา้ 

3. กำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ 
3.1 การรายงานคร้ังแรก: กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทั มีหน้าท่ีตอ้ง
จดัท ารายงานการถือครองหลกัทรัพยข์อง ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
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ตามแบบ 59-1 ของส านกังาน ก.ล.ต. และน าส่งเอกสารภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้ งเป็นกรรมการ ผู ้บริหาร หรือผู ้สอบบัญชีของบริษัทหรือวนัเปิดการเสนอขาย
หลกัทรัพยต์่อประชาชน ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ตามมาตรา 59 
3.2 การรายงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลง: กรรมการ ผูบ้ริหารส่ีรายแรก และผูส้อบบญัชี
ของบริษทั มีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าแบบรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามแบบ 59-2 
ของส านักงาน ก.ล.ต. และน าส่งเอกสารภายใน 3 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีมีการซ้ือขาย โอน 
หรือรับโอนหลกัทรัพยต์าม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ มาตรา 59 
3.3 บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ต่อคณะกรรมการ
หรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการซ้ือขายหุ้นของบริษทัตนเองอย่างน้อย 1 วนั
ล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขายและแจง้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการทราบ  

ขอ้ยกเวน้ การเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยใ์นกรณีดงัต่อไปน้ี ไม่ตอ้งจดัท าแบบ
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามแบบ 59-2 ดงัน้ี 

- การเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 
- การใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
- การเสนอขายหุน้หรือการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้หรือหุ้น

กู้แปลงสภาพ (Warrants) ท่ีออกใหม่ให้แก่กรรมการหรือพนักงานบริษัท 
(Employee Stock Option Program “ESOP”) หรือได้ รับหลักทรัพย์จาก
โครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง (Employee Joint Investment 
Program “EJIP”) 

- การรับหลกัทรัพยโ์ดยทางมรดก 
- การโอน หรือรับโอนหลกัทรัพยจ์ากการวางเป็นประกนัการซ้ือขายสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้ 
4. กำรซื้อขำยหลกัทรัพย์ทีไ่ม่เข้ำข่ำยกำรซื้อขำยหลกัทรัพย์ตำมนโยบำยฉบับนี ้

นโยบายฉบบัน้ีไม่บงัคบัใชใ้นกรณีการเขา้ถือหลกัทรัพยห์รือรับค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือ
ครอบง ากิจการ (Tender Offer) 
5. บทลงโทษกรณีฝ่ำฝืน 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ มาตรา 275 ก าหนดวา่ “กรรมการ 
ผูจ้ดัการ ผูด้  ารง ต าแหน่งบริหารและผูส้อบบญัชีผูใ้ดฝ่าฝืน ซ่ึงไม่ปฎิบติัตามมาตรา 59 หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการท่ีก าหนดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
500,000 บาท (ห้าแสนบาท) และปรับอีกไม่เกินวนัละ 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาท) ตลอดเวลาท่ียงั
มิไดป้ฎิบติัใหถู้กตอ้ง” 

ในปี 2562 ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมี
นยัส าคญั ซ่ึงไดเ้ปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารแสดงจ านวนหุน้ท่ีถือ ณ 
วนัท่ี 10 มกราคม 2562 และ 30 ธนัวาคม 2562 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี  
(สามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมใน ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้) 
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6. กำรจดัท ำรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วข้อง 
คณะกรรมการบริษทั ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง โดยด าเนินการ

ตามมาตรา 89 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตอ้งจดัท าและส่งแบบรายงาน
การมีส่วนไดเ้สีย เพ่ือรายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้ง (รวมถึงทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง) ของกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท และสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบถือเป็นการติดตามให้กรรมการและผูบ้ริหาร
ปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการรายงาน ดงัน้ี 
- รายงานเม่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารคร้ังแรก 
- รายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สียหรือทุก 6 เดือน 
- ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่ง และไดก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเน่ือง 

กรรมการท่านนั้นไม่ตอ้งยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนได้
เสีย 

- ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
เป็นประจ าทุกปี ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี หรือหากมีในระหวา่งปีใหร้ายงานเป็นกรณี 
เพ่ิมเติม 

7. กำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมดิ 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดช่องทางการแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน กรณีถูกละเมิดสิทธิ รวมถึงการ

เสนอแนะแสดงความคิดเห็นต่างๆ ผา่นช่องทางดงัน้ี 
7.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: ช่องทางของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ท่ี www. Info@atp30.com หรือจดหมายลงทะเบียน 
7.2 จดหมายลงทะเบียน: ถึงคณะกรรมการตรวจสอบท่ีบริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 

700/199 หมู่ 1 ต.บา้นเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 /โทร. 038-468-788 
ในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งการติดต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง (ไม่ผ่านฝ่าย

บริหาร) เพื่อแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ รายงานการทุจริต การท า
ผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจซ่ึงเก่ียวกบัผูบ้ริหารระดบัสูงรวมถึงการเสนอแนะแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ สามารถส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ โดยตรงท่ี คณะกรรมการบริษทั และ
กรณีหากมีข้อสงสัยเก่ียวกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน่ สามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดท้างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรศพัท์ ถึง
เลขานุการบริษทั: sukarnda@atp30group.com โทร. 038-468-788 และทรัพยากรมนุษย ์โทร 
082-716-0588 

 
กระบวนกำรรับข้อร้องเรียน บริษทัฯ ด าเนินการตามกระบวนการดงัน้ี 
1. พนกังานหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย แจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน หรือเสนอแนะความเห็นผ่านช่องทางท่ีก าหนด โดย

ขอ้มูลถือเป็นความลบั ซ่ึงบริษทัมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแส ขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ 
พร้อมใหข้อ้มูลติดต่ออยา่งชดัเจน  

mailto:Info@atp30.com%20หรือ
mailto:sukarnda.p@atp30.com
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2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน: รับขอ้ร้องเรียน และด าเนินการพิจารณาขอ้ร้องเรียนตาม “คู่มือบริหารจดัการขอ้
ร้องเรียน” โดยแบ่งขอ้ร้องเรียนเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
- เก่ียวกบัการทุจริต 
- เก่ียวกบัการกระท าท่ีฝ่าฝืนไม่ปฎิบติัตามกฎหมาย/ขอ้บงัคบั/ระเบียบของบริษทั 
- เก่ียวกบัการฝ่าฝืนจริยธรรม/จรรยาบรรณ ฝ่าฝืนนโยบายและแนวทางปฎิบติัเพ่ือป้องกนัและต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั 
3. ขั้นตอน ด าเนินการ: ตรวจสอบขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้ แสวงหาขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีน่าเช่ือถือในเร่ืองร้องเรียน

ดงักล่าวในกรณีพบวา่มีความผิดเกิดข้ึนจริงใหน้ าเสนอพิจารณาตามระดบัความผิดในแต่ละประเภท ไดแ้ก่ 
ระดบัพนักงาน โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย/์กฎหมาย ระดบัผูบ้ริหาร โดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ระดับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท หรือจะแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามความเหมาะสม ตามล าดบัขั้น 

4. การติดตามประเมินผล: โดยพิจารณาผ่านคณะกรรมการพิจารณาขอ้ร้องเรียน จนหาขอ้ยุติเร่ืองหรือแนว
ทางแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ จะแจง้กลบัผูร้้องเรียนทราบ ภายในเวลา 7 วนัท าการ หลงัจากไดข้อ้ยติุแลว้ โดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในจดัท าสรุปรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็น
รายไตรมาส ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การติดตามรายงานการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนผา่นช่องทางท่ีก าหนด โดย
ในปี 2562 บริษัทไม่พบเหตกุารณ์ และข้อบ่งชีเ้ร่ืองการทุจริตคอร์รัปช่ันดังกล่าว 
 

4) ด้ำนนักลงทุนสัมพนัธ์ 
บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดของ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยจดัให้มีนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

(Investor Relation) ปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบระมดัระวงั ท าหนา้ท่ีส่ือสารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเหตุการณ์ แก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุนรายยอ่ย นกัลงทุนสถาบนั นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์และ/หรือหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึง การช้ีแจงกรณีข่าวลือ ข่าวสารท่ีไม่ถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริงแก่นักลงทุนผ่านช่องทาง
ต่างๆ การพบปะผูบ้ริหารและการเยี่ยมชมกิจการ การตอบค าถามทางโทรศพัท์ หรืออีเมล์ การเผยแพร่ผ่านส่ือ การจดัท า 
Press Release และการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ตามเหตุการณ์และตามรอบระยะเวลาบญัชี น าเสนอผลการด าเนินงาน 
ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการประจ าไตรมาสผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.atp30.com หมวดนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืนๆ ไดรั้บรู้ขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั 

บริษทั ยงัใหค้วามส าคญักบัการเผยแพร่ขอ้มูลผา่นกิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ โดยผูบ้ริหารระดบัสูงไดมี้ส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูล อาทิ นักวิเคราะห์ ส่ือมวลชน นักลงทุน ผูถื้อหุ้นและพบปะนักลงทุนเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจท่ีดีต่อการ
บริหารงานของบริษทั เสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งต่อเน่ือง โดยมี
กิจกรรมท่ีส าคญัต่างๆ ในปี 2562 ดงัน้ี 

กจิกรรม จ ำนวนคร้ัง 

กิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Days) โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ 2 คร้ัง 
กิจกรรมงาน “mai Forum 2019” เพื่อน าเสนอขอ้มูลของบริษทัให้กบันกัลงทุนและผูส้นใจท่ีเขา้ร่วมงาน จดัโดยตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็เอไอ(mai)  

1 คร้ัง 
(เดือนกรกฎาคม) 

จัดท าสรุปข้อมูลบริษัท Company Snapshot เป็นรายไตรมาส ตามโครงการ mai Company Snapshot โดยตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็เอไอ 

4 คร้ัง 

http://www.atp30.com/
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กจิกรรม จ ำนวนคร้ัง 

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์ (Press Release) ความเคล่ือนไหวทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และภาพข่าวกิจกรรม
ต่างๆของบริษทัผา่นส่ือมวลชนต่างๆ 

อยา่งสม ่าเสมอ 

ให้การตอ้นรับผูถื้อหุ้น และนกัลงทุนรายยอ่ย ท่ีเขา้มาประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 1 คร้ัง 

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั ผลการด าเนินงาน งบการเงิน และขอ้มูลน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 

รวมถึงรายงานสารสนเทศ ท่ีตอ้งแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผ่านเว็บไซต์ของบริษทั โดยบริษทัจัดท าเป็น 2 ภาษา 
(ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทราบขอ้มูลอย่างเท่าเทียม ในส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 
(Investor Relation)  บริษัทได้มอบหมาย นางสาวโชติกา วีระศิลป์ ผู ้จัดการฝ่ายการเงินและควบคุมเป็นผู ้ดูแลการ
ติดต่อส่ือสารกบันักลงทุน ผูถื้อหุ้น นักวิเคราะห์ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถติดต่อไดท่ี้โทรศพัท์ 038-468-789 / มือถือ 
091-774-4432 / Fax. 038-468-788 / Email: chotiga@atp30group.com / จดหมาย บมจ. เอทีพี30 แผนกการเงินและบัญชี 
700/199 หมู่ 1 ต. บา้นเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือใช้
เป็นแนวทางปฎิบัติในการก ากับดูแล เร่ือง “การปฎิบัติต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และการเปิดเผยขอ้มูลและความ
โปร่งใส” ซ่ึงไดร้ะบุไวท่ี้เวบ็ไซตบ์ริษทั www.atp30.com  

 
หมวดที ่5 : ควำมรับผดิชอบของกรรมกำร (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการบริษัท มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
(สามารถดูข้อมลูเพ่ิมเติมใน คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)) 
 
9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย 
1)  โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัท ประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งหมด 6 คณะ และอยู่ในช่วงด าเนินการพิจารณา

จดัตั้งคณะ CG Committee รายละเอียดดงัน้ี 
1 คณะกรรมกำรบริษัท (Board of Directors) 

1.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
- กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 
- ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ โดยมี

กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 และไม่นอ้ยกวา่ 3 คน มีคุณสมบติัของกรรมการอิสระเป็นไปตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด 

- คณะกรรมการบริษทัเลือกกรรมการคนหน่ึง จากกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นประธานกรรมการ 
- คณะกรรมการเลือกบุคคลหน่ึงท าหน้าท่ีเ ป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  เลขานุการ

คณะกรรมการบริษทัจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได ้
1.2  ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องกรรมกำร 
- ปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซ่ือสัตยสุ์จริต และรักษาผลประโยชน์ของ

บริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนมติของผูถื้อหุน้ 
- การก าหนด พิจารณา ใหค้วามเห็นชอบเร่ืองส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั ไดแ้ก่ วสิยัทศัน์ 

ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ เป็นตน้ มีการพิจารณา

mailto:chotiga@atp30group.com
http://www.atp30.com/


แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 - 25 
 

ทบทวนและอนุมติัวิสัยทศัน์/ภารกิจ/กลยทุธ์ของบริษทั รอบปีท่ีผา่นมา และติดตามดูแลใหมี้การน า
กลยทุธ์ของบริษทัไปปฎิบติั 

- รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น มีการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น มีมาตรฐานและโปร่งใส 

- ตอ้งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีความสนใจใน
กิจการของบริษทัท่ีตนเป็นกรรมการอยา่งแทจ้ริง 

- ประเมินการปฎิบติังานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตามท่ีกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอเพ่ือน าเสนอต่อผูถื้อหุน้ในการพิจารณาอนุมติั 

- รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฎิบัติหน้าท่ีของฝ่ายบริหารโดยให้มีความตั้ งใจและ
ระมดัระวงัในการปฎิบติังาน 

- ส่งเสริมใหจ้ดัท าจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุก
คน เขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทั ไดน้ ามาใชใ้นการด าเนินธุรกิจและติดตามให้มีการ
ปฎิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งจริงจงั โดยเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั 

- ก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารมีระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
- พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ านาจ

การบริหารการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายก าหนด 
- ก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมติัในการท าธุรกรรม และด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของ

บริษทัให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัท า
เป็นคู่มืออ านาจการด าเนินการและใหก้ารทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

- จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้ ร วมทั้ งดูแลจัดให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

- ใหค้วามเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าสอบบญัชีประจ าปี เพ่ือน าเสนอต่อ
ผูถื้อหุน้ในการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเร่ืองส าคญัต่างๆ ตามนโนบายขอ้
พึงปฎิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

- ก ากบัดูแลการปฎิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้
- คณะกรรมการตอ้งประเมินผลการปฎิบติังานดว้ยตนเองและประเมินผลปฎิบติังานโดยรวม 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
- ให้คณะกรรมการบริษทัมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามขอ้น้ีจะ

เลือกตั้งใหเ้ขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้นอกจากพน้ตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งอีกเม่ือ  
ก. ตาย 
ข. ลาออก 
ค. ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน 
ง. ท่ีประชุมมีมติใหอ้อก 
จ. ศาลมีสัง่ใหอ้อก 
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- เม่ือกรรมการคนใดลาออกจากต าแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกของตนใหท่ี้นายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
- กรรมการของบริษทัจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนตอ้งรับความเห็นจากคณะกรรมการ

บริษทั 
- คณะกรรมการควรพิจารณาจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการมากกวา่ 6 คร้ังต่อปี 

2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committees) 
2.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
- กรรมการบริษทัท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
- มีทกัษะความช านาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน 

ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นบญัชีหรือการเงิน 
- ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ใหผู้จ้ดัการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่ง 
2.2 คุณสมบัติคณะกรรมกำรตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัเหมือนกนักบัคุณสมบติั

กรรมการอิสระโดยมีกรรมการ 3 ท่านดงัน้ี 
ล ำดบั ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหน่ง 

1 นางสุวรรณี  ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2 นายก าชยั บุญจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ :  
- ล าดบัท่ี 1 นางสุวรรณี ค  ามัน่ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ สามารถท าหน้าท่ีในการสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้โดยมีนางสุกานดา พทุธรักษา ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบริษทัและทุกต าแหน่งท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

เน่ืองจากท่านจะเขา้ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการของส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) ซ่ึงมีเง่ือนไขการด ารง
ต าแหน่งท่ีท าให้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการบริษทัต่อไปได ้

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 25 ก.พ. 2563 มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์เขา้รับ
ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 ก.พ. 2563 เป็นตน้ไป 

 
2.3 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องกรรมกำรตรวจสอบ 
- สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือให้มัน่ใจวา่มีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล

อยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงาน
ทางการเงินทั้งไตรมาสและประจ าปี 

- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในและอาจเสนอแนะ
ให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นส่ิงส าคัญพร้อมทั้ งน า
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในท่ีส าคัญและจ าเป็นเสนอ
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คณะกรรมการบริษทั โดยสอบทานร่วมกับผูส้อบบัญชีภายนอก และผูจ้ ัดการแผนกตรวจสอบ
ระบบงานภายใน 

- สอบทานการปฎิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

- พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชี รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีของบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทั้ งเข้าร่วม
ประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

- สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทั ตามวธีิการและมาตรฐานท่ียอมรับทัว่ไป 
- พิจารณารายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฏหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในเร่ืองดงักล่าวให้
มีความถูกตอ้งและครบถว้น ทั้งน้ี เพ่ือให้เช่ือมัน่วา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่บริษทั 

- สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
- รายงานผลการปฎิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 

4 คร้ัง  
- จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี  
- ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีน่าเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของ

บริษทั 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
- ความเห็นเก่ียวกบัการปฎิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- จ านวนการประชุมและเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
- ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฎิบติัหนา้ ท่ีตาม

กฎบตัร (Charter) 
- รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
- ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจา้หน้าท่ีของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 
- ในการปฎิบัติงานตามขอบเขตหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ 

ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น เขา้ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ีเห็นวา่
เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 
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- ให้มีอ านาจว่าจ้างท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษทัมาให้ความเห็นหรือให้
ค  าปรึกษากรณีจ าเป็น 

- คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ
ประเมินพร้อมทั้ งปัญญา, อุปสรรคในการปฎิบัติงานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฎิบัติงานไม่บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกปี 

- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ปฎิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมปีละ 4 คร้ัง 

3 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 
3.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระหรือคิดเป็นร้อยละ 67 

- กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

ล ำดบั ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหน่ง 

1 นายก าชยั บุญจิรโชติ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
2 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
3 นายชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

หมายเหตุ :  
- มีนางสุกานดา พทุธรักษา ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบริษทัและทุกต าแหน่งท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

เน่ืองจากท่านจะเขา้ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการของส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) ซ่ึงมีเง่ือนไขการด ารง
ต าแหน่งท่ีท าให้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการบริษทัต่อไปได ้

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 25 ก.พ. 2563 มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์เขา้รับ
ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 ก.พ. 2563 เป็นตน้ไป 

 
3.2 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายและรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน อีกทั้งมีจดัประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  
การสรรหา  
- ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย 
- พิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการ และก าหนด

คุณสมบติัของกรรมการเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  
- พิจารณาสรรหา คดัเลือกและเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัท่ีครบวาระ 

และ/หรือ มีต าแหน่งวา่งลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม 
- ปฎิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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- ประเมินผลการปฎิบติังานของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
ทราบเพื่อพิจารณาอนุมติั 

การก าหนดค่าตอบแทน 
- จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุด

ยอ่ยเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
- ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทั

เป็นรายบุคคล โดยพิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบ
กับบริษัทในธุรกิจท่ีคล้ายกันและประโยชน์ ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการเ พ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติั 

- รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และ
รายงานประจ าปี (56-2)  

- ปฎิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดย
ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อ
คณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสนบัสนุนการปฎิบติังานใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Committees) 
4.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั  
- ประกอบดว้ย ผูมี้ความเขา้ใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ จ านวนอยา่งนอ้ย 3 ท่านและ

ตอ้งเป็นกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ท่าน 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบัประธานกรรมการบริษทั 
- กรรมการบริหารความเ ส่ียงสามารถอุทิศเวลาอย่าง เ พียงพอในการปฎิบัติงานในฐานะ

กรรมการบริหารความเส่ียงใหบ้รรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
- ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยอาจเป็นหัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
เห็นสมควร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
ล ำดบั ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหน่ง 

1 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
2 นายปิยะ เตชากูล กรรมการบริหารความเส่ียง 
3 นางสาวนิชานนัท ์รัตนเกตุ กรรมการบริหารความเส่ียง 
4 นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

หมายเหตุ :  
- มีนางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ ท าหนา้ท่ี เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
- ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบริษทัและทุกต าแหน่งท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

เน่ืองจากท่านจะเขา้ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการของส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) ซ่ึงมีเง่ือนไขการด ารง
ต าแหน่งท่ีท าให้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการบริษทัต่อไปได ้
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- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 25 ก.พ. 2563 มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์เขา้รับ
ต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

- นางสาวนิชานนัท ์รัตนเกตุ ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหารความเส่ียง ท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั 

4.2 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
- ก าหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
- ก ากบัดูแลและสนบัสนุนใหมี้การด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงองคก์รสอดคลอ้งกบักลยทุธ์

และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
- พิจารณารายงานผลและเปิดเผยการบริหารความเส่ียงองคก์ร และใหข้อ้คิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน รวมทั้งแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา และการพฒันาระบบการจดัการบริ
หารความเส่ียงองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

- รายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กรให้คณะกรรมการรับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจัยหรือ
เหตุการณ์ส าคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อรับทราบและพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
- การปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และตามวาระการด ารง
ต าแหน่งของการเป็นกรรมการ ซ่ึงเม่ือพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้อาจไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ไดอี้ก 

 
5 คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committees) 

5.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริหำร มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
- ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 
- ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารงานและพนกังานในระดบับริหารรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 

คน ร่วมกนัเป็นคณะกรรมการบริหาร 
5.2 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริหำร 
- ท าหน้าท่ีควบคุมการบริหารงานของบริษทัให้เป็นตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้

และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้ งน้ีในการด าเนินการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารตอ้งมีคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการบริหาร 
ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากท่ีจะประชุม และคะแนน
เสียงดงักล่าวท่ีนบัไดอ้ยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 

- พิจารณางบประมาณประจ าปี และขั้นตอนในการใชจ่้ายงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั และควบคุมดูแลการใชจ่้ายตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

- พิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัใหเ้หมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษทั 
- พิจารณาอนุมติัการลงทุนและก าหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอ านาจในคู่มืออ านาจด าเนินการ 
- พิจารณาการท าสญัญาต่างๆ ท่ีมีผลผกูพนับริษทัตามอ านาจในคู่มืออ านาจการด าเนินการ 
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- รับผิดชอบให้มีขอ้มูลท่ีส าคญัต่าง ๆ ของบริษทัอย่างเพียงพอ เพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจของ
คณะกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้น รวมถึงจดัท ารายงานทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีดี
และโปร่งใส 

- พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัและเสนอจ่ายปันผลประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั 
- พิจารณาการด าเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลือกธุรกิจเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
- ก ากบัดูแลให้มีขั้นตอนให้ผูป้ฎิบติังานตอ้งรายงานเหตุการณ์ หรือการกระท าท่ีผิดปกติ หรือการ

กระท าผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และกรณีท่ีเหตุการณ์ดังกล่าวมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญั จะตอ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบ เพ่ือพิจารณาแกไ้ขภายใน
ระยะเวลาอนัสมควร 

- ด าเนินการใดๆ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
หรือตามท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั 

- การด าเนินการน าเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการบริหารในเร่ืองใดๆ ซ่ึงได้รับการลงมติ และ/หรือ 
อนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร จะตอ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังถดัไป 
ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารไม่สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนได้

เสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนกบับริษทั 
6 คณะผู้บริหำร (Management Teams) 

6.1 โครงสร้ำงคณะผู้บริหำร มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
- ผูบ้ริหาร 8 ท่านประกอบด้วย กรรมการผูจ้ ัดการ 1 ท่านและผูบ้ริหาร 7 ท่าน ตามคุณสมบัติท่ี

เหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง 
- กรรมการผูจ้ดัการ เลือกและแต่งตั้งจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามคุณสมบติั

ท่ีเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง 
6.2 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องกรรมกำรผู้จดักำร 
- ควบคุมการด าเนินกิจการ วางแผนกลยทุธ์ในการด าเนินและบริหารงานประจ าวนัของบริษทั 
- ตดัสินในเร่ืองท่ีส าคญัของบริษทั ก าหนดภารกิจวตัถุประสงค ์แนวทาง นโยบายของบริษทั รวมถึง

การบริหารในสายงานต่างๆ  
- เป็นผูมี้อ  านาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร 

ค าสัง่ หนงัสือแจง้ใดๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 
- มีอ านาจจ้าง / แต่งตั้ ง / โยกยา้ยบุคคลท่ีเห็นสมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและ

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และให้มีอ านาจปลดออก หรือให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงาน
ระดบัต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจการด าเนินการ 

- มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขทางการคา้เพ่ือประโยชน์ของบริษทั  
- พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ

กรรมการบริษทั 
- ด าเนินการใดๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษทั 
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ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการดงักล่าวขา้งตน้จะไม่
รวมถึงอ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือผูรั้บมอบอ านาจช่วง หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือ
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้กบับริษทั ซ่ึงเป็นการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อ
ท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจารณารายการดงักล่าวตามท่ี
ขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

 
6.3 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีป่ระธำนกรรมกำรบริษัท 
1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการก ากบั ติดตาม ดูแล การบริหารงานและการปฎิบติั

หน้าท่ีของคณะกรรมการให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงาน นโยบายและเป้าหมายขององคก์รท่ี
ก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อบริษทั 

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั รวมถึงควบคุมการ
ประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบวาระท่ีก าหนดได ้

3. เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งคณะกรรมการทุกคณะและระหวา่งคณะกรรมการกบัฝ่ายการ
จดัการ  

 
กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำทีร่ะหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกบัฝ่ำยจดักำร 

บริษทัฯ ก าหนดโครงสร้างการจดัการและแบ่งแยก อ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทั 
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไวอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงการก าหนดให้บุคคลผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคล
คนเดียวกบัผูด้  ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มี
ความสัมพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร เพ่ือป้องกนัไม่ให้ผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่จ ากดั สามารถท่ีจะสอบทาน
ถ่วงดุลการบริหารงานได ้และไม่เขา้แทรกแซงการปฎิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร เวน้แต่การมีส่วนร่วมในการพิจารณาแกไ้ข
ปัญหาท่ีกระทบต่อแผนธุรกิจบริษทัท่ีมีนยัส าคญั 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารตอ้งไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงอาจเป็นบุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่
ผูบ้ริหารก็ได ้ทั้งน้ี เพ่ือใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีสุดเขา้มาด ารงต าแหน่งผูน้ าองคก์รสู่การเจริญเติบโตอยา่งมัน่คง
และยัง่ยนื 

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูก้  าหนดนโยบายและเป้าหมายในภาพรวม ก ากบัดูแลและติดตามผลการด าเนินงานฝ่าย
บริหารระดบัสูงในระดบัองคก์รท่ีมีประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นผูน้ า ในขณะท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรับผิดชอบการ
บริหารจดัการภายใตก้รอบอ านาจท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และด าเนินการท่ีไดรั้บมอบหมายใหบ้รรลุผล
ตามเป้าหมาย ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส โดยฝ่ายบริหารรายงานผลการ
ด าเนินงานเปรียบเทียบกบัแผนงานและเป้าหมายประจ าปี พร้อมค าช้ีแจงอธิบายเหตุผลในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางแกไ้ข 
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รำยช่ือกรรมกำรตรวจสอบ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทัและประสบการณ์การท างาน 
ดงัน้ี 

นำงสุวรรณ ีค ำมั่น รำยละเอยีด 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 
คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บณัฑิตแผนกวิชาสถิติ คณะพณิชยศาสตร์การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาโท คณะแพทยศ์าสตร์ สาขาการพฒันาชุมชน มหาวิทยาลยัควีนส์แลนด ์ประเทศออสเตรเลีย 
ประสบการณ์ ปี 2561-ปัจจุบนั/กรรมการและท่ีปรึกษา/มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน/สถาบนัการศึกษา 
 2560-ปัจจุบนั/เลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย/ีหน่วยงานภาครัฐ 
 2557-ปัจจุบนั/กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/มูลนิธิพฒันาไท ส านกังานคณะกรรมการพฒันา เศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ/หน่วยงานภาครัฐ 
 2556-ปัจจุบนั/กรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ/บมจ. เอทีพี 30/บริการรถ

โดยสารรับส่ง บุคคลกร 

 
9.3  กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูงสุด 
1. กรรมกำรอสิระ 

คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น(แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระเขา้ร่วมเป็นกรรมการอิสระ
ในคณะกรรมการบริษทั โดยการแต่งตั้ งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้ งหมด และตอ้งมี
กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบติัของกรรมการ
อิสระ พิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนและกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บังคบั และ/หรือระเบียบของส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดตามนิยาม
กรรมการอิสระ ดงัน้ี 

คุณสมบัตขิองกรรมกำรอสิระ 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้ เท่ากับข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.4/2552 ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2552 เร่ืองคุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ 
“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อ านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผู ้

มีอ  านาจควบคุมของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดังกล่าวแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้ งน้ี ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็น ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้
อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั  
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และเป็นผูถื้อ
หุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยูเ่วน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่
สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กู้ยืม ค  ้ าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 
รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่าย
หน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูอ้นุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่
จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียว
โยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย
อนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือเป็นกรรมการ
ท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนุญาต
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (1) ถึง (10) แลว้ กรรมการ
อิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ บริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

 
นอกจากน้ีกรรมการอิสระจะมีคุณวฒิุการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณ์ท างาน และความเหมาะสม

อ่ืนๆ ประกอบกนั เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัต่อไป ทั้งน้ี หากมีกรรมการ
อิสระคนหน่ึงคนใดพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี
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ก าหนดขา้งตน้เขา้มาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

คณะกรรมการมีการระบุวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไวใ้นนโยบายก ากบัดูแลกิจการของบริษทัโดย
ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งไวไ้ม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ในปี 2562 ไม่มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการท่ีด ารง
ต าแหน่งกรรมการเกิน 9 ปีและไม่มีกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง  
(สามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุมและเลขานุการบริษทั) 
 
2) กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูงสุด 

คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีกระบวนการสรรหาและคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัอย่าง
โปร่งใสโดยมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้  าหนดคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ
เพ่ือน าเสนอต่อผูถื้อหุ้น และผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้มาด ารงต าแหน่งผูน้ าองคก์ร น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั มีขั้นตอน
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ โดยตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย มีคุณสมบติั
ท่ีหลากหลายจากการท า Board Matrix ของกรรมการทั้งคณะเพ่ือประกอบการพิจารณา รวมถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร 
กำรสรรหำกรรมกำรผู้จดักำร 

“กรรมการผูจ้ดัการ” แต่งตั้งจากการพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งจากกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการสรรหาฯ 
ด าเนินการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง 

คุณสมบัตขิองกรรมกำรผู้จดักำร 
คุณสมบติัทัว่ไป 
- มีสญัชาติไทย 
- สามารถท างานใหแ้ก่บริษทัไดเ้ตม็เวลา 
- ไม่เป็นบุคคลวกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
- ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 
- ไม่เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก ไม่วา่จะไดรั้บโทษจ าคุกจริงหรือไม่ เวน้แต่ เป็นโทษส าหรับความผิด

ท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือมีความผิด หรือพน้โทษหรือพน้ระยะเวลาการรอการลงโทษ 
- ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากงาน เพราะทุจริตต่อหนา้ท่ี 
คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง 
- ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในการบริหารองคก์ร 
- มีวสิยัทศัน์การบริหารจดัการในกิจการดา้นการขนส่ง และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการดา้นการขนส่ง 
- มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีบุคลิกภาพ ภาวะผูน้ า และมนุษยส์ัมพนัธ์

ดี 
- สามารถติดต่อประสานงานไดดี้ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
- มีความรู้และความช านาญในการบริหารองคก์รใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและบริการท่ีดี 

กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษัท การเลือกตั้งกรรรมการของบริษทัให้กระท าโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ี ให้
กระท าตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
- ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 
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- ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหผู้เ้ป็นประธาน
ท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 
9.4 กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ ยงัไม่มีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  
9.5 กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
 บริษทัฯ ให้ความส าคญักับการก ากับดูแลการใช้ขอ้มูลภายในอย่างเคร่งครัด เพ่ือปฎิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่าง
โปร่งใสและเท่าเทียมกนัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ให้สอดคลอ้งกบัพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 
5) พ.ศ. 2559 เก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน และประกาศส านกังาน ก.ล.ต. เก่ียวกบัการจดัท ารายงาน
การเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ผูท้  าแผน และผูบ้ริหาร
แผน ของบริษทัจดทะเบียน จึงไดมี้การทบทวนของนโยบายการดูแลการใชข้อ้มูลภายในและการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ให้
ครอบคลุมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูเ้ขา้ถึงขอ้มูลภายในดว้ย โดยห้ามมิให้น าขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืนทั้งทางตรงและทางออ้ม มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1) ก าหนดให้ กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั มีหน้าท่ีตอ้งจัดท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพยข์องตนเอง รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ 
ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ตามพ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ มาตรา 59 ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามวิธีการท่ี
ส านกังานก าหนด 

2) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัท่ีรับทราบขอ้มูลภายในของบริษทัตอ้งรักษาความลบัและหา้ม
น าขอ้มูลนั้นไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์ดว้ยการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ก่ตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์แก่
บุคคลอ่ืนใดทั้งโดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3) ห้ามมิให้ กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในท าการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ของบริษทั ในช่วงเวลา 30 วนั (Blackout Period) ก่อนเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาสและประจ าปีและขอ้มลู
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อตลาดหลกัทรัพย ์และภายหลงัไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง หรือช่วงเวลาอ่ืนท่ีบริษทัอาจก าหนดเป็น
คร้ังคราว 

4) หา้มมิให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน และพนกังานท่ี
ลาออกแลว้ เปิดเผยขอ้มูลภายในหรือความลบัของบริษทั ตลอดจนขอ้มูลความลบัของคู่คา้ของบริษทัท่ีตน
ไดรั้บทราบจากการปฎิบติัหนา้ท่ีไปใชป้ระโยชน์ให้แก่บุคคลภายนอก หรือบริษทัอ่ืนท่ีตนเองเป็นผูถื้อหุน้ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานและลูกจา้ง แมว้า่การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายแก่
บริษทัและคู่คา้ของบริษทัก็ตาม เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5) การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบสารสนเทศ โดยบริษทัควบคุม และ/หรือ ป้องกนัการเขา้ถึง
ขอ้มูลของบริษทัจากบุคคลภายนอก และก าหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลใหก้บัพนกังานในระดบัต่างๆ ตาม
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

 
ทั้งน้ี เลขานุการบริษทั มีหนา้ท่ีการส่ือสารภายในองคก์รและแจง้เตือนให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุก

คนรับทราบช่วงก าหนดเวลาหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 
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บริษทัฯ ไดก้ าหนดบทลงโทษทางวินยัไวใ้นขอ้บงัคบัการท างานของบริษทัอยา่งชดัเจน โดยจะพิจารณาลงโทษทาง
วนิยัตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ ์จนถึงขั้นใหอ้อก หรือเลิกจา้งพน้
สภาพการเป็นพนกังาน แลว้แต่กรณี รวมทั้ง อาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพง่ ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ ในฐานะ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ก าหนดโทษ ตามาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2559 (รวม
แกไ้ขเพ่ิมเติม) ทั้งโทษจ าและโทษปรับ รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพง่ดว้ย 
 
9.6 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษทั จ่ายค่าตอบแทนให้ผูส้อบบญัชี ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท่ีผ่านอนุมติัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

1) ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit fee)  
รำยละเอยีด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ตรวจสอบ งบการเงินประจ าปี 750,000 750,000 750,000 750,000 
สอบทาน งบการเงินรายไตรมาส 300,000 510,000 510,000 510,000 
รวมค่ำตอบแทน 1,050,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 

หมายเหตุ: ค่าบริการตรวจสอบประกอบดว้ย งบการเงินประจ าปีและสอบทานรายงานประจ าปี 

 
2) ค่ำบริกำรอืน่ (Non-audit fee) 

ในปี 2562 บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอ่ืน  
 

9.7 กำรปฏิบัตติำมหลกักำรก ำกบัดูและกจิกำรทีด่ใีนเร่ืองอืน่ๆ 
กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

1) คณะกรรมการบริษทั ตอ้งจดัใหมี้การประชุมเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งนอ้ยทุก 3 เดือน 
ในการประชุมกรรมการตอ้งแสดงความเห็นและใชดุ้ลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเขา้ประชุมทุก
คร้ัง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสยั ซ่ึงตอ้งแจง้ต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ บริษทัตอ้ง
รายงานจ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจ าปี ซ่ึงในการประชุม
คณะกรรมการแต่ละคร้ังเพ่ือใหค้ณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหนา้ เลขานุการคณะกรรมการตอ้ง
จดัส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านทราบถึงวนัเวลาสถานท่ีและวาะการประชุม โดยจดัส่งเป็น
การล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัและเป็นผูร้วบรวมเอกสารประกอบการประชุมกรรมการและฝ่ายจดัการ เพื่อ
จดัส่งใหค้ณะกรรมการล่วงหนา้ และเอกสารดงักล่าวตอ้งใหข้อ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจ ซ่ึงใชดุ้ลยพินิจ
อยา่งเป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการจะตอ้งเป็นผูบ้นัทึกประเด็นในการประชุม เพ่ือ
จดัท าเป็นรายงานการประชุม ซ่ึงตอ้งมีเน้ือหาสาระครบถว้น และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่วนั
ประชุมเสร็จส้ิน เพ่ือเสนอใหป้ระธานคณะกรรมการลงนามและตอ้งจดัใหมี้ระบบจดัเก็บท่ีดี สะดวกต่อการ
คน้หาและรักษาความลบัไดดี้ 

2) กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 
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3) การออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือเอาความเห็นท่ีเป็นเสียงขา้งมากเป็นส าคญั ในกรณีท่ี
คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด อย่างไรก็ตาม 
ความเห็นของกรรมการบริษทัคนอ่ืนๆ ท่ีมิไดล้งมติเห็นดว้ยใหร้ะบุไวใ้นรายงานการประชุม 

ทั้งน้ี เพ่ือส่งเสริมใหก้ารท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบขอ้มูลในเอกสารท่ีจะน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัให้มีความครบถว้น เพียงพอและเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนให้การประชุมคณะกรรมการบริษทัด าเนิน
ไปอยา่งราบร่ืน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตก้ฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติ 
ในท่ีประชุมตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในปี 2562 คณะกรรมการทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุม
ครบทุกคร้ังหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนประชุมกรรมการสอดคลอ้งกบันโยบายการส่งเสริมใหก้รรมการบริษทัแต่
ละท่านเขา้ร่วมประชุมมากกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนประชุมกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการ ไดมี้การก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้ตลอดปี เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดั
สารเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสมส าหรับปี 2562 มีรายละเอียดการประชุมดงัน้ี 

รำยช่ือ คณะกรรม 
กำรบริษทั 

คณะกรรม กำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

คณะกรรม 
กำรบริหำร
ควำมเส่ียง 

คณะกรรม 
กำรบริหำร 

นายชาติชาย พานิชชีวะ *#5/5 - - - *#1/1 
ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์ **#5/5 - - - **#1/1 
นายปิยะ เตชากูล #5/5 - - #1/1 #1/1 
นางสมหะทยั พานิชชีวะ #5/5 - - - - 
นางสุวรรณี ค  ามัน่ #5/5 *#4/4 - - - 
นายก าชยั บุญจิรโชติ #5/5 #4/4 - - - 
ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ #5/5 #4/4 - *#1/1 - 
น.ส. นิชานนัท ์รัตนเกต ุ - - - #1/1 - 
น.ส. ปัทมาพร 
ประสาทเขตการณ์ 

- - - ***#1/1 - 

หมายเหตุ :     
- *ประธานกรรมการ ** รองประธานกรรมการ และ # กรรมการ 
- ***น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการและ เลขานุการคณะกรรมการบริหาความเส่ียง 
- ปี 2562 ไม่มีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารประชุมระหวา่งกนัเอง 

 
กำรประชุมกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร  (Non-Executive Directors) 
 คณะกรรมการบริษทั ไดใ้หค้วามส าคญักบัการกบัดูแลกิจการท่ีดีโดยไดก้ าหนดใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการ
ประชุมกนัเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุม เพ่ือเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายปัญหาต่างๆ 
ท่ีเก่ียวกบัการจดัการหรือการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั รวมถึงการ ปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบั
ดูแลกิจการ การปรึกษาหารือและการแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพฒันาดา้นต่างๆ และแจง้ผลแก่
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารทราบและด าเนินการเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าว 
กำรประเมนิผลกำรปฎบิัตงิำนของกรรมกำร 
กำรประเมนิผลกำรปฎบิัตงิำนของตนเองโดยกรรมกำร 
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 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีการประเมินงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้ งคณะ และรายบุคคลเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฎิบติังานในหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัรวมทั้งพิจารณาทบทวน 
ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั และการปฎิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั
ในระหวา่งปีท่ีผ่านมา โดยส่งใหเ้ลขานุการบริษทัสรุปและน าเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
สามารถน ามาแกไ้ขและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน โดยแบ่งหวัขอ้การประเมินออกเป็น 2 ส่วน 
1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั (รายคณะ) 

1.1 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
1.2 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ 
1.3 การประชุมคณะกรรมการ 
1.4 การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
1.5 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
1.6 การพฒันาตนเองของคณะกรรมการ 

2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั (รายบุคคล) 
2.1 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2.2 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ 
2.3 การประชุมของคณะกรรมการ 

หลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนนแต่ละระดบั ดงัน้ี 
1. ระดบัดีเยีย่ม  คะแนนร้อยละ 90-100 
2. ระดบัดีมาก  คะแนนร้อยละ 80-89 
3. ระดบัดี  คะแนนร้อยละ 70-79 
4. ระดบัพอใช ้  คะแนนร้อยละ 69 

กำรประเมนิผลกำรปฎบิัตงิำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย 
  คณะกรรมการบริษทั ก าหนดใหมี้การประเมินผลการปฎิบติังานของตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทั้งน้ี ให้รายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี เพ่ือสอบทานการปฎิบติังานในหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งพิจารณา
ทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยในระหวา่งปีท่ีผา่น
มา เพ่ือสามารถน ามาแกไ้ขและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานโดยแบบประเมินผลการปฎิบติังานตนเองของคณะกรรมการ 
จัดท าข้ึนตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยในแบบ
ประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ไดมี้การประเมินแนวทางปฎิบติัท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Best Practice 
Guidelines for Audit Committee) ท่ีจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดย
ก าหนดขอ้การประเมินดงัน้ี 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2. การประชุมคณะกรรมการ 
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
3.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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3.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กำรประเมนิผลประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและผู้บริหำรระดบัสูง 
 คณะกรรมการบริษทั ก าหนดใหมี้การประเมินผลการปฎิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประเมินผลงานประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ตามแบบประเมินผลการปฎิบติังานท่ีก าหนด โดยก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินท่ีก าหนดตวัช้ีวดัผลงาน
หลกัตั้งแต่ตน้ปี โดยแบ่งเป็นการประเมินผลจากตวัช้ีวดัผลงานหลกัสัดส่วนร้อยละ 80 และการประเมินสมรรถนะสัดส่วน
ร้อยละ 20 ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององค์กร โดยค านึงถึงภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบรายบุคคลและผลการด าเนินงานของ
บริษทั ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณา กลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนและน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัและก าหนดผลตอบแทน โดยประธานกรรมการ
เป็นผู ้แจ้งผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรับทราบเพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฎิบติังานใหดี้ยิง่ข้ีนต่อไป 
คณะกรรมกำรมนีโยบำยกำรส่งเสริมให้กรรมกำรพฒันำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
 คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริม สนบัสนุน และอ านวยความสะดวกใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
เช่น กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหาร เป็นตน้ ไดเ้ขา้รับการอบรมสัมมนาในหลกัสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดั
ข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือสมาคมบริษทัจด
ทะเบียนไทย หรือสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย หรือองคก์รอิสระต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ปรับปรุงการปฎิบติังานอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบติัหนา้ท่ีใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 
 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส าคญัในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ บริษทัจะจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศกรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้กรรมการท่ีเขา้มาใหม่ไดรั้บทราบและ
เขา้ใจถึงประวติัความเป็นมา โครงสร้างธุรกิจ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบการด าเนินงานของ
บริษทั ตลอดจนขอบเขตหนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยให้เลขานุการ
บริษทัเสนอเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน 
คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ขอ้บงัคบับริษทั โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างผูถื้อหุ้น ผลการด าเนินงาน กฎหมายและ
กฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกัสูตรการอบรมกรรมการ รวมทั้งให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายงานประจ าปี แบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการด าเนินงานดา้น
ต่างๆ ของบริษทัใหแ้ก่กรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งเป็นคร้ังแรก 
แผนสืบทอดต ำแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารงานของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนการด าเนินกิจการอยา่งต่อเน่ือง จะน ามาซ่ึงความเติบโตและกา้วหนา้ขององคก์รอยา่งย ัง่ยืน ดงันั้นบริษทัจึงไดเ้ร่ิม
จดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งข้ึน โดยไดก้ าหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่
ผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถในการสืบทอดต าแหน่งขององคก์รต่อไปในอนาคต 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญัในการปฎิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ เพื่อใหก้รรมการสามารถ
อุทิศเวลาในการก ากบัดูแลกิจการไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดยการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทัในบริษทัจด
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ทะเบียนอ่ืนของกรรมการแต่ละท่านไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าท่ีในฐานะ
กรรมการบริษทัและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์รเพ่ือการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต 
นโยบำยส ำคญัและกำรตดิตำมให้มกีำรปฎบิัติ 
 บริษทัฯ จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฎิบติัและกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคญัโดย
ประสานงานร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบและผูต้รวจสอบบญัชี เพ่ือควบคุมให้การท างานเป็นไปอย่างถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ระเบียบและวธีิการตามท่ีบริษทัก าหนด 
นโยบำยด้ำนกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน 
 บริษทัฯ ก าหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี 2556 - 2560 โดยการใชบ้ริการของส านักงาน
ตรวจสอบภายนอก และบริษทัจดัตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในข้ึน ในปี 2561 เพ่ือก ากบัดูแลการท างานในดา้นต่างๆ และรายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีหนา้ท่ีในการให้ค  าปรึกษาและตรวจสอบประเมินการควบคุมภายในระบบการ
บริหารความเส่ียงเพื่อให้แน่ใจวา่ ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียงและกระบวนการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทัไดจ้ดัใหมี้ข้ึนอยา่งเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
นโยบำยด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ 
 บริษทัฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีในการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ ทั้งท่ีเป็นสารสนเทศดา้นการเงิน 
และสารสนเทศเร่ืองอ่ืนอยา่งครบถว้นและเพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลา เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัไดรั้บสารสนเทศอยา่ง
เท่าเทียมกนั โดยสารสนเทศของบริษทัจะตอ้งจดัท าข้ึนอยา่งรอบครอบ ชดัเจน กระทดัรัด เขา้ใจง่ายและโปร่งใส และตอ้ง
เปิดเผยสารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอทั้งในทางบวกและทางลบ ระมดัระวงัไม่ให้เกิดขอ้สับสนในขอ้เท็จจริง รวมทั้งจดัให้มี
หน่วยงานประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทั 
นโยบำยด้ำนบัญชีและกำรเงนิ 
 บริษทั ให้ความส าคญัต่อการท ารายงานทางบญัชีและการเงิน ซ่ึงตอ้งถูกตอ้งสมบูรณ์ตามความเป็นจริงทนัเวลา
สมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น หน่วยงานรัฐ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ดงันั้นจึงก าหนดให้บุคลากรทุกระดบั
จะตอ้งปฎิบติัตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบญัชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงขอ้ก าหนด
ทางบญัชีและการเงินของบริษทั และหลกัการบญัชีท่ียอมรับทัว่ไปอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

1) ควำมถูกต้องของกำรบันทกึรำยกำร 
การบนัทึกรายการทางธุรกิจทุกอยา่งของบริษทั จะตอ้งถูกตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบได ้โดยไม่มี

ขอ้จ ากดัหรือขอ้ยกเวน้การบนัทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบญัชีท่ียอมรับและตามขอ้กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง มีเอกสารหลกัฐานประกอบลงรายการทางธุรกิจครบถว้นเหมาะสม 
2) รำยกำรทำงบัญชีและกำรเงนิ 

รายการทางบญัชีและการเงินทุกประเภทของบริษทั จะตอ้งมีความถูกตอ้งชดัเจน มีขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั
เพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเหมาะสม ตามมาตรฐานท่ียอมรับทัว่ไป และเป็นไปตามระเบียบการ
บญัชีและการเงินของบริษทั พนกังานทุกคนตอ้งตระหนกัถึงความถูกตอ้งของรายการบญัชีและการเงินของบริษทั 
เป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในรายการทาง
ธุรกิจในขั้นตอนต่างๆ  
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3) นโยบำยด้ำนกำรปฎบิัตติำมกฎหมำย 
 บุคลากรทุกระดับจะตอ้งปฎิบติัตามระเบียบ และขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งในประเทศ และ/หรือ

ต่างประเทศ และก่อนการปฎิบติังานใดๆ ท่ีอาจมีขอ้กฎหมายก าหนดไว ้จะตอ้งมีความระมดัระวงัในการสอบทาน
อยา่งรอบคอบ มีการตรวจสอบโดยผูท่ี้รับผิดชอบ วา่ไดถื้อปฎิบติัตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

นโยบำยด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้พนกังานและผูป้ฎิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดว้ยวงจร
เครือข่ายการส่ือสารขอ้มูล ระบบซอฟท์แวร์ท่ีใชใ้นการปฎิบติัการประมวลผลขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์
ต่อพว่ง แฟ้มขอ้มูล และขอ้มูลบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่ขดัต่อกฎหมายหรือพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีมาตรฐาน
ความปลอดภยัท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษทั จึงก าหนดใหถื้อปฎิบติั ดงัน้ี 

1) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นทุกดา้นของงานพร้อมกบัพฒันาบุคลากรของบริษทัใหมี้ความรู้
ความสามารถท่ีทนัสมยั 

2) พนักงานจะต้องน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ือส่งเสริมกิจการของบริษัท ต้องไม่กระท าเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรมหรือศีลธรรมอนัดี 

3) ขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของ
ขอ้มูลนั้นๆ ท่ีจะตอ้งดูแลไม่ใหเ้กิดความผิดกฎหมาย หรือละเมิดต่อบุคคลท่ีสาม 

4) ใชซ้อฟทแ์วร์ท่ีถูกกฎหมายและเป็นมาตรฐาน 
5) การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชง้าน จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัและปฎิบติัตามระเบียบท่ีก าหนดไว ้
6) เจา้ของขอ้มูลจะตอ้งป้องกนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ้มูลท่ีส าคญัทางธุรกิจของตนเองจากการ

เขา้ถึงภายนอกหรือการโจรกรรม และการบ่อนท าลาย เพ่ือให้แน่ใจวา่ธุรกิจของบริษทัจะด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง 

7) ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบต่อระบบสารสนเทศโดยรวมท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท มีหน้าท่ีต้องก าหนด
มาตรการในการควบคุมและป้องกนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี้ความมัน่คงและปลอดภยั รวมทั้งตอ้ง
ติดตามใหบุ้คลากรทุกคนถือปฎิบติัตามขอ้ก าหนดโดยเคร่งครัด 

กำรตดิตำมดูแลให้มกีำรปฎบิัต ิ
 บริษทั ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ท่ีจะตอ้งรับทราบ ท า
ความเข้าใจและถือปฎิบัติตามนโยบายและขอ้ปฎิบัติท่ีก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด ผูบ้ริหารทุกระดับในองค์กรจะตอ้ง
รับผิดชอบดูแล ซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีจะด าเนินการใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนทราบ และปฎิบติัตามคู่มือ
จรรยาบรรณของบริษทัอยา่งจริงจงั หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานผูใ้ดกระท าผิดหลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ก าหนดไว ้จะไดรั้บโทษทั้งทางวนิยั และหากมีการกระท าท่ีเช่ือไดว้า่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของรัฐ บริษทัจะ
ส่งเร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐด าเนินการต่อไป 
 หากพนักงานพบเห็นการกระท าผิดกฎหมาย และ/หรือหลกัการก ากบัดูแลกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นน้ี ให้แจง้ขอ้
ร้องเรียนหรือขอ้กล่าวหาไปยงัประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหารสูงสุด หรือกรรมการบริหาร
ของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัจะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส เพ่ือคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้
ขอ้ร้องเรียนดงักล่าว 
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10. ควำมรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate  Social Responsibilities : CSR) 
 

แนวปฎบิัตใินกำรเปิดเผยข้อมูลและจดัท ำรำยงำน ดงัน้ี 
ควำมรับผดิชอบต่อสังคม 
10.1 นโยบำยภำพรวม 

คณะกรรมการบริษทั มีความมุ่งมัน่เก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการพฒันาศกัยภาพทางดา้นการปฏิบติัความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพฒันาองค์กรไปสู่ความยัง่ยืนระยะยาวในอนาคต โดยการบริหารจดัการท่ีสมดุลทั้ง 
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และบริษทั มีนโยบายการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลกัของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ หลกัการ 8 ขอ้ ดงัน้ี 

1) กำรด ำเนินงำนและกำรจดัท ำรำยงำน 
- กระบวนการจดัท ารายงาน บริษทั อยูใ่นช่วงศึกษาเพ่ือเลือกด าเนินและการจดัท ารายงาน 
- การด าเนินงานให้เป็นตามนโยบายท่ีบริษทั ได้เปิดเผยไวแ้ละด าเนินการเป็นไปตามหลกัการ ตั้ งแต่การ

ประเมินความเส่ียง การก าหนดแนวปฎิบติั การส่ือสารกบัพนกังานและลูกจา้ง ตลอดจนการตรวจสอบการ
ปฎิบติั 

2) กำรประกอบกจิกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
- บริษทั ด าเนินธุรกิจ ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริตและโปร่งใส และค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมาย

และจรรยาบรรณ โดยการกระท าความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 
- ไม่กระท าการท่ีผิดกฎหมายหรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ส่ิงใดอยา่งไม่ถูกตอ้งต่อเจา้หนา้ท่ีรัฐหรือบุคคลอ่ืนใด ท่ี

อาจกระทบช่ือเสียงของบริษทั 
- การปฏิบติัตามกฎจราจรบนทอ้งถนนอยา่งเคร่งครัด เพ่ือลดอุบติัเหตุ มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียง

และความสะอาด เป็นตน้ 
- การปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่ชอบธรรมจากลูกคา้  
- การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้ติกาไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้ ดว้ยวธีิท่ีไม่สุจริต 
3) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน  

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจอย่างสุจริตเป็นธรรมและโปร่งใส และจดัให้มี
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและทบทวนนโนยบายดังกล่าวอย่างสม ่ าเสมอให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มและความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ เพ่ือใหส้ามารถก าหนดมาตราการป้องกนัและตอบสนองความเส่ียงใน
ระดบัท่ียอมรับได ้
นโยบำย  

ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนักงานด าเนินการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้ งทางตรงและ
ทางออ้มอย่างเคร่งครัด รวมถึงการจดัให้มีโครงสร้างผูรั้บผิดชอบและระบบการบริหารความเส่ียง การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในเพ่ือป้องกนัและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ภายในองคก์ร และก าหนด
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยแสดงเจตนารมณ์ (อยู่ในช่วงด าเนินการ) เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วม
ปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อก าหนดในการ
ด าเนินการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย อีกทั้งการ
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ส่ือสารนโยบายดงักล่าวกบัพนักงานทุกคน ผูมี้ส่วนไดเ้สียและบุคคลภายนอกให้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ โดย
สรุปมาตรการและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
มำตรกำรป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
- การบริหารจดัการความเส่ียง โดยกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ตอ้งท าความเขา้ใจถึงกระบวนการทาง

ธุรกิจ และประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีรับ
ได ้

- การจดัท านโยบาย ระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงก าหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมส าหรับ
กิจกรรมหลกัท่ีอาจก่อใหเ้กิดการคอร์รัปชัน่ อาทิ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกศุล การให้
เงินสนบัสนุน การใหแ้ละรับของขวญั การเล้ียงรับรองและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ดว้ยความโปร่งใส 

มำตรกำรตรวจพบกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน เพ่ือช่วยตรวจพบและรายงานการกระท าไดท้นัท่วงที ดงัน้ี 
- กลไกการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน โดยบริษทัก าหนดช่องทางท่ีน่าเช่ือถือเป็นอิสระส าหรับการร้องเรียน

หรือการแจง้เบาะแส รวมถึงมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
- การรายงานทุจริต บริษัท ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส 
(สามารถดูข้อมลูเพ่ิมเติมใน การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถกูละเมิด) 

 มำตรกำรตอบสนองกรณีเกิดกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน การด าเนินการเพ่ือป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการทุจริต
คอร์รัปชัน่ดงัน้ี 
- คณะกรรมการบริษทัมีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่

ประจ าทุกปี 
- การประเมิน ทบทวนความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ ก าหนดมาตราการเพ่ือลดความเส่ียงหากการ

ควบคุมภายในท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอ รวมถึงการจดัท าคู่มือบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
- การส่ือสารเก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ทั้งภายในจากการจดัอบรมในองคก์ร รับทราบและ

ถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด อีกทั้งการส่ือสารภายนอกในการขอความร่วมมือจากคู่คา้เพ่ือป้องกนัและต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่ 

- บริษทัฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอ้ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ มีกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้
เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนท่ีเหมาะสม และหากพบเจอการฝ่าฝืนหรือการกระท าการทุจริตคอร์รัปชัน่ใดๆ 
ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในด าเนินการตามกระบวนการจดัการขอ้ร้องเรียนและจดัท าสรุปขอ้ร้องเรียน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส 

4) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัตต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและเคารพตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นรากฐานของการพฒันา

ทรัพยากรบุคคลอนัมีส่วนสัมพนัธ์กบักิจการในการเพ่ิมคุณค่าและเป็นปัจจยัส าคญัของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่องค์กรอีกดว้ย โดยก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบติัในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัท่ีพนักงานทุกคนตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบับริษทัและการติดตามดูแลมิให้บริษทั เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีมีการ
ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ดว้ยการยอมรับหลกัปฎิบติัท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมส่วนรวมตามหลกัสิทธิมนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ 
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บริษทัฯ มุ่งเน้นให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยการให้เกียรติซ่ึงกัน
เคารพสิทธิมนุษยชน และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยก อาย ุเพศ เช้ือชาติ สัญชาติ 
ศาสนา ความเช่ือ ความคิดเป็นทางการเมืองหรือความพิการ ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก 
จดัให้มีระบบการท างานท่ีมุ่งเนน้ความปลอดภยัและสุขอนามยัในท่ีท างานอย่างเหมาะสม เพ่ือลดอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนทั้ง
อุบติัเหตุและโรคภยั การจา้งงานท่ีเป็นธรรม ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม ส่งเสริมให้พนกังานมีโอกาสบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม การจดัให้มีกระบวนการร้องเรียนอยา่งเหมาะสม โดยผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั ตอ้งไม่กระท า
การใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคามต่อสิทธิมนุษยชนไม่วา่จะเป็นทางกาย วาจาต่อผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ จดัใหมี้กิจกรรมพนกังานในโครงการต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดความผกูพนักบัองคก์ร อีกทั้งประเมินความพึงพอใจ
ของพนกังานต่อกิจกรรม เพ่ือน าผลประเมินไปปรับปรุงพฒันากิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองต่อไป โดยกิจกรรมในปี 2562 ดงัน้ี 

  

 
5) ควำมรับผดิชอบต่อผู้บริโภค  
- บริษทัฯ ปฏิบติัต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรมยึดหลกัมาตรฐานการให้บริการเดียวกนั โดยไม่เลือกปฏิบติัหรือ

เปิดเผยขอ้มูลลูกคา้รายอ่ืนท่ีไม่รับอนุญาตจากลูกคา้ 
- บริษทัฯ ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง เง่ือนไขและอ่ืนๆ อยา่งเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งท าการ

แจง้ลูกคา้เพ่ือร่วมกนัหาทางแกไ้ข ตรวจสอบและป้องกนั  
6) ดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม  

คณะกรรรมการ มีนโยบายในเร่ืองการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบันโยบายความปลอดภยัดา้นจราจรทางถนน (ISO 39001:2012) เพื่อใหก้ารบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากรถโดยสารของบริษทัมีขนาดใหญ่ อาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อาทิ 
การปล่อยมลพิษทางอากาศ ทางเสียงและทางความสะอาด ตลอดจนกระบวนการก าจดัของเสียจากการซ่อมบ ารุงรถ 
เช่น น ้ ามนัเคร่ือง อะไหล่เก่า และยางรถ เป็นตน้ โดยบริษทัจดัให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กบัพนักงานในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 
- การเลือกใชเ้คร่ืองยนตใ์หม่และการวางแผนการซ่อมบ ารุงท่ีชดัเจน เพ่ือลดการซ่อมบ ารุงและลดการปล่อย

มลพิษ 
- การเลือกใชน้ ้ ามนัเช้ืองเพลิงท่ีไดม้าตรฐานและไม่มีสารตะกัว่ 
- ระบบการควบคุมสินคา้คงเหลืออยา่งมีประสิทธิภาพทุกกระบวนการ อาทิ การซ้ือ/การเบิก/การใช/้การขาย

และท าลายจากผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น 
 

โครงกำร 12 ยิม้
โครงกำร
เกษียณอำยุ

Safety 
day 19

Happy 
body

อิม่บุญ ช่วย
น้อง
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7) กำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสังคม 
บริษทัฯ มีการควบคุมและการปฏิบติัในการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคมตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมถึงให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนและกิจกรรมอาสาท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท่ีใกลเ้คียงกบั
บริษทั 
8) กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซ่ึงได้จำกกำรด ำเนินงำนที่มีควำมรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม

และผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัฯ มีการสนบัสนุนให้มีนวตักรรมทั้งในระดบักระบวนการท างานในองคก์รและระหวา่งองคก์ร เพ่ือ

กระท าส่ิงต่างๆ ดว้ยวิธีการใหม่ๆ อาทิ การเปล่ียนแปลงทางความคิด การให้บริการ การเพ่ิมมูลค่าองคก์ร เป้าหมาย
ของนวตักรรม โดยบริษัทยังอยู่ในช่วงด าเนินการศึกษานวัตกรรมใหม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ส่ิงแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียสูงสุด 

 
10.2 กำรด ำเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีการถูกตรวจสอบหรืออยูร่ะหวา่งการตรวจสอบการด าเนินธุรกิจจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจท่ีว่า
การด าเนินงานจากการฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหลกัการ 8 ขอ้และบริษทั ไม่มีการถูกกล่าวหาหรือข่าวไม่ดีทางดา้น
ลบจากสังคม ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่เป็นตามหลกัการ 8 ขอ้ ท่ีกระทบต่อการประกอบธุรกิจ อาทิ ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ และ
รายการท่ีมีสาระส าคญัไม่เปิดเผย เป็นตน้ 

 
10.3 กจิกำรเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (After process) 

บริษทั สนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มแก่ชุมชนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกบับริษทั โดยมี
รูปแบบใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรมหรืออ านวยความสะดวกจากการน ารถโดยสารไปใหบ้ริการ โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายในรอบ
ปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

สนับสนุนพำนักเรียนเข้ำค่ำยกจิกรรม “ค่ำยลูกเสือหนองปลำไหล” โรงเรียนเทศบำลมำบตำพุด

 
 

มอบความสุข
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กำรตดิตำมประเมนิผลเกีย่วกบัคอร์รัปช่ัน 
 บริษทัฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นอย่างส้ินเชิง (Zero-Tolerance 

Policy) ตามกฎหมายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่ในประเทศไทย ซ่ึงบริษทัจะไม่เขา้
ไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ทั้งทางตรงและออ้ม โดยมีการประเมินความเส่ียงในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือการสุ่มเส่ียงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และด าเนินการติดตามกิจกรรมดงักล่าวเพ่ือให้เช่ือมัน่ไดว้า่ไม่กระทบต่อการ
ด าเนินกิจการ โดยบริษทัฯ จะท าการติดตามระบบควบคุมภายในอยา่งสม ่าเสมอ อีกทั้งการทบทวนการประเมินความเส่ียง
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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11 กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 
 

ระบบกำรควบคุมภำยใน 
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญักบัระบบการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงอนัเป็นกลไกส าคญัท่ีจะ

สร้างความมัน่ใจแก่ฝ่ายบริหารใหก้ารด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีสอดคลอ้งกบั
แนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยน ากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ท่ีไดป้รับปรุงใน
ปี 2556 (COSO 2013) มาประยุกต์ใช้โดยก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและอ านาจการด าเนินการของผูป้ฎิบติั ผูบ้ริหาร 
เพื่อให้มัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า 
ทรัพยสิ์นไม่ให้ร่ัวไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฎิบติังาน ผูค้วบคุม/ผูอ้นุมติั 
เพ่ือให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกนั การรายงานทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินมีความน่าเช่ือถือได้
และทนัเวลา มีคุณภาพเพียงพอส าหรับการน าไปใชท้ั้งภายในและภายนอกองคก์ร และมีการปฎิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอ้บงัคบั รวมถึงนโยบายและแนวทางปฎิบติัท่ีองคก์รก าหนด 
11.1 สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกีย่วกบัระบบควบคุมภำยในของบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านเขา้ร่วม
ประชุม ไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยใชแ้บบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีได้
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ สรุปความเห็นวา่จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 
5 องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารขอ้มูลและระบบการติดตาม รวมถึงผลการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนด ทางคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นตรงกนักบัคณะกรรมการตรวจสอบวา่ บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในท่ี
เพียงพอและเหมาะสมส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษทั และไดป้ฎิบติัตามมาตรฐานทางบญัชีท่ียอมรับโดยทัว่ไปของ
ส านกังาน ก.ล.ต. และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงการมีระบบควบคุมภายในเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งน้ี ท่ีผ่านมาการพิจารณา
อนุมติัธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้ารพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั เป็นหลกั นอกจากน้ีบริษทั ยงั
ก าหนดนโยบายเพ่ือเพ่ิมความระมดัระวงัในการท าธุรกรรมในอนาคต ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามส าคญัเร่ืองการ
ก ากบัใหอ้งคก์รเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีมีกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) อยา่งแทจ้ริง 

 
11.2 หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบัตงิำนของบริษัท ดงันี ้

1) หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในเป็นบุคลำกรภำยในของบริษัท  
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2561 คร้ังท่ี 1/2561 ไดแ้ต่งตั้งนางสาวอร

อินทุ์ อินทร์เจริญสุข ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานผูต้รวจสอบภายในของบริษทั มีผลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 
เน่ืองจากมีประสบการณ์การท างานทางธุรกิจและมีความเขา้ใจระบบการควบคุมภายในของบริษทั เป็นอยา่งดี อีกทั้ง
มีประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) ของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2561) จึง
เห็นวา่มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นราย
ไตรมาส ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษทัจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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(สามารถดูข้อมลูเพ่ิมเติมใน เอกสารแนบ 3 คุณสมบัติของผู้ด  ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน) 
  
แผนการปฎิบติังานตรวจสอบภายในประจ าปี 2562 ซ่ึงทางคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าแผนการปฎิบติังาน

ตรวจสอบภายในประจ าปีมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั รายละเอียดดงัน้ี 
ส ำหรับ เร่ืองที่ตรวจสอบ ช่วงเวลำ 

ไตรมาส 1 - ระบบวงจรรายได ้
- การบริหารความเส่ียงองคก์ร 
ผูรั้บผิดชอบ คุณอรอินทร์และคุณอภิวฒัน์ 

มี.ค. - เม.ย. 

ไตรมาส 2 - การควบคุมทัว่ไประบบสารสนเทศ-ดา้นการควบคุมทัว่ไป  
- การบริหารจดัการงานให้บริการตามสญัญาระยะสั้น 
ผูรั้บผิดชอบ บริษทั พีแอนดเ์เอล ไอที ออดิท จ ากดัและคุณอรอินทร์ 

มิ.ย. - ก.ค. 

ไตรมาส 3 - การบริหารกระบวนการเดินรถ ISO 39001 
- ระบบวงจรรายจ่าย 
ผูรั้บผิดชอบ คุณอรอินทร์และคุณอภิวฒัน์ 

ก.ย. - ต.ค. 

ไตรมาส 4 - การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(HRM) 
- กระบวนการซ่อมบ ารุง (Spare part) 
ผูรั้บผิดชอบ คุณอรอินทร์และคุณอภิวฒัน์ 

ธ.ค. - ม.ค. 

 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท  
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2562 ส ำหรับไตรมำสที ่1 เร่ืองระบบวงจรรำยได้และกำร
บริหำรควำมเส่ียงองค์กร 
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า รับทราบผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเร่ืองดังกล่าว แต่ควรติดตาม
แผนการบริหารความเส่ียงและผลการติดตามทวงถามลูกคา้ท่ีคา้งช าระนาน เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
ต่อไป 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบคร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2562 ส ำหรับไตรมำสที่ 2 เร่ือง กำรควบคุมทั่วไประบบ
สำรสนเทศ - ด้ำนกำรควบคุมทัว่ไปและกำรบริหำรจดักำรงำนให้บริกำรตำมสัญญำระยะส้ัน  
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า รับทราบผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเร่ืองดังกล่าว แต่ควรติดตาม
นโยบายและแผนปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบคร้ังที ่4/2562 เมือ่วนัที ่5 พ.ย. 2562 ส ำหรับไตรมำสที ่3 เร่ืองกำรบริหำรกระบวนกำรเดนิ
รถ ISO 39001: 2012 และระบบวงจรรำยจ่ำย  
คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นวา่ รับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเร่ืองดงักล่าว 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบคร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 ส ำหรับไตรมำสที่ 4 เร่ืองกำรบริหำรทรัพยำกร
มนุษย์และกระบวนกำรซ่อมบ ำรุง  
คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นวา่ รับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเร่ืองดงักล่าว 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 - 50 
 

2) กำรใช้บริกำรหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดแ้ต่งตั้งบริษทั พีแอนด์เเอล ไอที 

ออดิท จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายในและมอบให ้ดร.ศกัด์ิชาย ตั้งประเสริฐ จ ากดั กรรมการผูจ้ดัการบริษทั เป็นผูต้รวจสอบ
ภายใน เร่ืองการควบคุมทัว่ไประบบสารสนเทศ-ดา้นการควบคุมทัว่ไป (IT General Control) ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่เป็นผูมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสม  
(สามารถดูข้อมลูเพ่ิมเติมใน เอกสารแนบ 3 คุณสมบัติของผู้ด  ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน) 
 ผลการตรวจสอบพบวา่บริษทั ไดมี้การก าหนดนโยบาย/ระเบียบและขั้นตอนการปฎิบติัของแต่ละกระบวนการไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงก าหนดอ านาจด าเนินการ/อ านาจอนุมัติในส่วนงานต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนการท างาน 
สอดคลอ้งในแต่ละกระบวนการมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Security Management System:ISMS) 
 
11.3  แบบประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในประจ ำปี 2562 

สภำพแวดล้อมกำรควบคุม ( Control Environment) 
1. องค์กรแสดงถึงควำมยดึมัน่ในคุณค่ำของควำมซ่ือตรง (Integrity) และจริยธรรม 

 ค ำถำม เอกสำรอ้ำงองิ 

1.1 
 
 

คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน  

 ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
ท างาน 

 คู่มือการก ากบัและดูแล
กิจการท่ีดี 

 รายงานประจ าปี 2562 
 แบบประเมินผลพนกังาน 
 Management Letter ผูส้อบ

บญัชี 

1.2 มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือตรง
และรักษาจรรยาบรรณ  

1.3 
 

มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct  
 

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ 

 
2. คณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล (Oversight) และพัฒนำกำร

ด ำเนินกำรด้ำนกำรควบคุมภำยใน 
 ค ำถำม เอกสำรอ้ำงองิ 

2.1 มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิอ านาจ
เฉพาะของคณะกรรมการบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจน 

 คู่มือการก ากบัและดูแล
กิจการท่ีดี  

 รายงานประจ าปี 2562  
- การจดัการและการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี: หมวดท่ี 5 
ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

2.2 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผล
ได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

2.3 คณะกรรมการบริษทัก ากับดูแลให้บริษทัก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัของคณะกรรมการ 
ผูบ้ริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผิดชอบรายงาน
ทางการเงิน 

2.4 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั  
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 ค ำถำม เอกสำรอ้ำงองิ 

2.5 คณะกรรมการของบริษทัประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถ น่าเช่ือถือ 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

2.6 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายในส าหรับองคก์ร 
ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการ
ควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

 
3. ฝ่ำยบริหำรได้จัดให้มีโครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรส่ังกำรและควำมรับผิดชอบที่

เหมำะสมเพือ่ให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ภำยใต้กำรก ำกบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมกำร 
 ค ำถำม เอกสำรอ้ำงองิ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคุม
ภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 โครงสร้างองคก์ร 
 ตารางอ านาจอนุมติั/

ด าเนินการท่ีบริษทัก าหนด 
3.2 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบั

อ านาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 
3.3 มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหว่าง

คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

 
4. องค์กรแสดงถึงควำมมุ่งมัน่ในกำรจูงใจ พฒันำและกำรรักษำบุคลำกรทีม่คีวำมรู้ควำมสำมำรถ 

 ค ำถำม เอกสำรอ้ำงองิ 

4.1 บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพ่ือจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ และ
ความสามารถท่ีเหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติันั้นอย่าง
สม ่าเสมอ 

 ระเบียบปฏิบติัของบริษทั  
 คู่มือการก ากบัและดูแล

กิจการท่ีดี  
 แบบประเมินผลพนกังาน  
 ขอ้ก าหนดโครงการ “รักษา

รถดี ขบัข่ีปลอดภยั (12 
ยิม้)”  

 

4.2 บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมี
ผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมายรวมถึง การ
ส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีให้ผูบ้ริหารและพนกังานทราบ 

4.3 บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู ้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การ
จดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) 

 
5. องค์กรก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำที่และรับผดิชอบในกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของ

องค์กร 
 ค ำถำม เอกสำรอ้ำงองิ 

5.1 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมีกระบวนการและส่ือสารเชิงบงัคบัให้บุคลากรทุกคนมี
ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติั ใน
กรณีท่ีจ าเป็น 

 ระเบียบปฏิบติัของบริษทั  
 คู่มือการก ากบัและดูแล

กิจการท่ีดี  
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 ค ำถำม เอกสำรอ้ำงองิ 

5.2 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และ
การให้รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct และ
วตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

 แบบประเมินผลพนกังาน 

5.3 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้
ให้สามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามความควบคุมภายในดว้ย 

 ขอ้ก าหนดโครงการ “รักษา
รถดี ขบัข่ีปลอดภยั (12 
ยิม้)”  

 รายงานประจ าปี 2562 
5.4 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดพิ้จารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

 
กำรประเมนิควำมเส่ียง (Risk Assessment) 
6. องค์กรก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถระบุและประเมินควำมเส่ียงต่ำงๆ ที่

เกีย่วข้องกบักำรบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 
 ค ำถำม เอกสำรอ้ำงองิ 

6.1 บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจใน
ขณะนั้นโดยแสดงไดว้่ารายการในรายงงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น แสดงถึงสิทธิ
หรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

 รายงานจากผูส้อบบญัชี 
 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

 รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบภายในประจ า
ไตรมาส 

 

6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั เช่น ผูใ้ช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการและแนวโนม้ของธุรกิจ 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทัอยา่งแทจ้ริง 
6.4 คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบายการบริหาร

ความเส่ียงให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมขององคก์ร 

 
7. องค์กรระบุและวเิครำะห์ควำมเส่ียงทุกประเภททีอ่ำจกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์ไว้อย่ำงครอบคลุมทัว่

ทั้งองค์กร 
 ค ำถำม เอกสำรอ้ำงองิ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร หน่วย
ธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่างๆ 

 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

 รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบภายในประจ า
ไตรมาส 

7.2 บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร 
ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

7.3 ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง 
7.4 บริษทัได้ประเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์  และ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
 รายงานการประชุม 

Management Review 
7.5 บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความ

เส่ียงนั้น (acceptance) การลดความเส่ียง (reduction) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance) 
หรือการร่วมรับความเส่ียง(sharing) 
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8. องค์กรได้พจิำรณำถึงโอกำสทีจ่ะเกดิทุจริตในกำรประเมนิควำมเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ต่อองค์กร 
 ค ำถำม เอกสำรอ้ำงองิ 

8.1 บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การ
จดัท ารายงานทางการเงินเท็จ การท าให้สูญเสียทรัพยสิ์น การคอร์รัปชั่น การท่ีผูบ้ริหาร
สามารถฝ่า ฝืนระบบควบคุมภายใน(management override of  internal controls)  การ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพย ์โดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

 รายงานการประชุม
กรรมการบริหารความ
เส่ียง/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการบริษทัประจ าไตร
มาส 

 รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบภายใน 

 รายงานจากผูส้อบบญัชี 
 ประกาศบริษทั 
 การประชุมประจ าเดือน

ของฝ่ายต่างๆ 

8.2 บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เป้าหมายท่ีก าหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ส่ิงจูงใจ หรือ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแลว้ด้วยว่า ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม
เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริงจนท าให้เกิดแรงจูงใจ ในการ
ตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทุจริต 
และมาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารให้พนกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้

 
9. องค์กรสำมำรถระบุและประเมนิควำมเปลีย่นแปลงทีอ่ำจมผีลกระทบต่อระบบกำรควบคุมภำยใน 

 ค ำถำม เอกสำรอ้ำงองิ 

9.1 บริษทัประเมินความเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

 รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบภายในประจ า
ไตรมาส 

 รายงานจากผูส้อบบญัชี 

9.2 บริษทัประเมินความเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

9.3 บริษทัประเมินความเปล่ียนแปลงผูน้ าองค์กรท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจการ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

 
มำตรกำรควบคุม (Control Activities) 
10. องค์กรมมีำตรกำรควบคุมทีล่ดควำมเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดบัทีย่อมรับได้ 

 ค ำถำม เอกสำรอ้ำงองิ 

10.1   มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียงและลกัษณะเฉพาะขององคก์ร 
เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงานรวมถึง
ลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆ  

 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

 รายงานประจ าปี 2562 
 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษทั
ประจ าไตรมาส 

 คู่มือการก ากบัและดูแล
กิจการท่ีดี  

 รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบภายในปี 2562 

10.2 
 

 

บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อยา่งเหมาะสม  
 มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังาน เก่ียวกบัธุรกรรมดา้นการเงินการจดัซ้ือและการ

บริหารทัว่ไป ตลอดจนการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และล าดบัขั้น การอนุมติั
ของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน รัดกุม  

 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผูกพนั
บริษทัในระยะยาวไปแลว้ บริษทัไดติ้ดตามให้มัน่ใจแลว้ว่ามีการปฏิบติัเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั 
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 ค ำถำม เอกสำรอ้ำงองิ 

10.3 บริษทัก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม  ระเบียบปฏิบติังาน 
 สญัญาบริการลูกคา้ 
 สญัญารถร่วม-บริการ 

10.4 บริษทัก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร  
10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้น ต่อไปน้ีออกจากกนัโดยเด็ดขาด 

เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ 
       (1) หนา้ท่ีอนุมติั 
       (2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ 
       (3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น 

 
11. องค์กรเลือกและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนกำรบรรลุ

วตัถุประสงค์ 
 ค ำถำม เอกสำรอ้ำงองิ 

11.1 ก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบติังาน
และการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

 รายงานของผูต้รวจสอบ
ภายในประจ าไตรมาส 

 รายงานประจ าปี 2562 11.2 ก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยใีห้เหมาะสม 
11.3 ก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีห้เหมาะสม 
11.4 ก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันาและการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี

ความเหมาะสม 

 
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซ่ึงได้ก ำหนดส่ิงที่คำดหวังและขั้นตอนกำรปฏิบัติ 

เพือ่ให้นโยบำยทีก่ ำหนดไว้นั้นสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัตไิด้ 
 ค ำถำม เอกสำรอ้ำงองิ 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามให้การท าธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด เพ่ือ
ป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษทัไปใชส่้วนตวั 

 คู่มือการก ากบัและดูแล
กิจการท่ีดี  

 รายงานประจ าปี 2562 
12.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท าโดยผู ้ท่ีไม่มีส่วนได้เสียใน

ธุรกรรมนั้น 
12.3 บริษทัมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็น

ส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก 
12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมรวมทั้ ง

ก าหนดแนวทางให้บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อยหรือ
ร่วมนั้น ถือปฏิบติั  
(หากบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมไม่ตอ้งตอบขอ้น้ี) 

 
-ไม่มีบริษทัร่วม  
และบริษทัยอ่ย- 

12.5 บริษทัก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการปฏิบติัโดย
ผูบ้ริหารและพนกังาน 

ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม รวมถึงการ
ครอบคลุมการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน 

ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบติังาน
ของส่วนงานต่างๆ 

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ 
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ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล (Information & Communication) 
13.   องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภำพ เพื่อสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมที่

ก ำหนดไว้ 
 ค ำถำม เอกสำรอ้ำงองิ 

13.1 บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและภายนอกองคก์ร 
ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

ระเบียบปฏิบติังานของบริษทั 

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของ
ขอ้มูล 

ตารางการก าหนดการใชอ้  านาจ
อนุมติั 

13.3 บริษทัด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลท่ีส าคัญ เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให้พิจารณา เหตุผล 
ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่างๆ 

หนงัสือเชิญประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมกรรมการ
บริษทั 

13.4 บริษทัด าเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ  าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอยา่งนอ้ย
ภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

13.5 บริษทัด าเนินการเพ่ือให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพ่ือให้
สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการแต่ละ
ราย เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สงัเกตุของกรรมการในเร่ืองท่ี
พิจารณาความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าไตรมาส 

13.6  บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่องในการควบคุม

ภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้ 

 
รายงานประจ าปี 2562 

 
14. องค์กรส่ือสำรข้อมูลภำยในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยในที่

จ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมทีว่ำงไว้ 
 ค ำถำม เอกสำรอ้ำงองิ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ี
เหมาะสมเพ่ือสนบัสนุนการควบคุมภายใน 

ป้ายประกาศ หรือ E-mail 

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ และคณะกรรมการ
บริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานหรือสอบทานรายการต่าง ๆ 
ตามท่ีตอ้งการ  
เลขานุการบริษทัและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูติ้ดต่อ ส่ง/รับขอ้มูลต่างๆ ทั้ง
ท่ีเป็นขอ้มูลท่ีตอ้งรายงานเป็นปกติและขอ้มูลท่ีคณะกรรมการร้องขอ การติดต่อกบัผูส้อบ
บญัชีและผูต้รวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษทั สามารถติดต่อโดยตรงหรือโดยผ่าน
เลขานุการ 

E-mail 

14.3 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษทั
สามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (Whistle-blower 
hotline)ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

เวบ็ไซตบ์ริษทั 
(info@atp30.com) 
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15.   องค์กรได้ส่ือสำรกบัหน่วยงำนภำยนอก เกีย่วกบัประเดน็ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรควบคุมภำยใน 
 ค ำถำม เอกสำรอ้ำงองิ 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัให้มีเจา้หนา้ท่ี
หรือหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

 รายงานประจ าปี 2562 
 เวบ็ไซตบ์ริษทั 

www.atp30.com 

15.2 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพ่ือให้ผูมี้ส่วนได้เสีย ภายนอก
องคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริต (Whistle-blower hotline)
แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 
ระบบกำรตดิตำม  (Monitoring Activities) 
16.   องค์กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยังด ำเนินไปอย่ำง

ครบถ้วน เหมำะสม 
 ค ำถำม เอกสำรอ้ำงองิ 

16.1 บริษทัจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดห้ามฝ่าย
บริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น 
ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น
ตน้ 

 รายงานประจ าปี 2562
รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 
2562 

 แผนการตรวจสอบภายใน 

16.2 บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวโ้ดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 
บริษทั มีการตรวจประเมินจากผูต้รวจสอบภายในบริษทั ตามแผนท่ีผ่านการอนุมติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษทั 

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู ้ท่ี มีความรู้และ
ความสามารถ 

16.5 บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

16.6 บริษทัส่งเสริมให้ผูต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน ( International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing, IIA) 
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17.   องค์กรประเมนิและส่ือสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทนัเวลำต่อบุคคลทีรั่บผดิชอบ ซ่ึงรวมถงึ
ผู้บริหำรระดบัสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 

 ค ำถำม เอกสำรอ้ำงองิ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพ่ือติดตาม
แกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี
นยัส าคญั 

 รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 
2562 

 คู่มือการก ากบัและดูแล
กิจการท่ีดี  

 รายงานประจ าปี 2562 
 รายงานการประชุมประจ า

ไตรมาส 

17.2 
 

บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือ

สงสยัวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระท าท่ี
ผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้่าจะไดเ้ร่ิม
ด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลาอนัควร 

 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการ
บริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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12 รำยกำรระหว่ำงกนั  
 
บริษทัฯ มีนโยบายการท ารายการระหวา่งกนัจากรายรับและรายจ่ายของบริษทัทุกรายการ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส

ในการท ารายการระหว่างกนักับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษทัไดเ้ปิดเผยรายการ
ระหวา่งกนัดว้ยความเป็นธรรม สมเหตุสมผลและยติุธรรมตามราคาตลาดและเป็นรายการตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at 
arms’length) รายละเอียดดงัน้ี 

รำยกำรระหว่ำงกนั 

ช่ือ/บริษทั ดร.ววิฒัน์ กรมดษิฐ์ 
ความสมัพนัธ์ รองประธานกรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่/ท่ีปรึกษา/กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม

ผกูพนั 
ลกัษณะรายการ ท่ีปรึกษาในการด าเนินธุรกิจ 
มูลค่าของรายการ ปี 2562 จ านวนเงิน 0.6 ลา้นบาทและปี 2561 จ านวนงิน 0.6 ลา้นบาท 
เง่ือนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน
การท ารายการ 

คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2558 มีความเห็นว่า ดร.วิวฒัน์ เป็นผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ใน
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งมายาวนานจึงเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษา โดยไดรั้บค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนอตัรา 50,000 บาทคงท่ี 

มาตรการในการก ากบัดูแล ระดบัการท ารายการร้อยละ 1.16 ของค่าใชจ่้ายในการบริหารรวม 
ช่ือ/บริษทั บมจ.ไทยศรีประกนัภยั 
ความสมัพนัธ์ นายชาติชาย พานิชชีวะ เป็นประธานกรรมการบริษทั 
ลกัษณะรายการ ค่าเบ้ียประกนัภยั รถโดยสารของบริษทั 
มูลค่าของรายการ - ค่าเบ้ียประกนัรายปี ส าหรับปี 2562 จ านวนเงิน 6.3 ลา้นบาทและปี 2561 จ านวนเงิน 6.4 ลา้น

บาท 
- ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า ส าหรับปี 2562 จ านวนเงิน 3.3 ลา้นบาทและปี 2561 จ านวนเงิน 

4.3 ลา้นบาท 
- ค่าเบ้ียประกนัภยัคา้งจ่าย ส าหรับปี 2562 จ านวนเงิน 2.6 ลา้นบาทและปี 2561 จ านวนเงิน 1.8 

ลา้นบาท 
เง่ือนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน
การท ารายการ 

เน่ืองจาก ขอ้เสนอเง่ือนไข การคุม้ครองและค่าเบ้ียประกนัตรงตามท่ีทางบริษทั ตอ้งการ 

มาตรการในการก ากบัดูแล บริษทั มีการเปรียบเทียบราคาค่าเบ้ียประกนัภยั  เง่ือนไขและการคุม้ครองอย่างสมเหตุสมผลก่อน
ตดัสินใจท าประกนั โดยปัจจุบนัมีตวัแทนชั้นน า 7 รายไดแ้ก่ ไทยศรีประกนัภยั MSIG พี แอนด์ แอส
โซซิเอทส์ (1992) มิตซุย สุมิโตโม อินชวัรันซ์ ไทยประกนัภยั กรุงเทพประกนัภยัและอลัฟ่า แคปปิตอล 
ระดบัการท ารายการร้อยละ 1.86 ของตน้ทุนการให้บริการรวม 

ช่ือ/บริษทั บจก. กรมดษิฐ์ พำร์ค 
ความสมัพนัธ์ นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ เป็นกรรมการ 
ลกัษณะรายการ ค่าเช่าพ้ืนท่ีและค่าบริการส าหรับส านกังานใหญ่และพ้ืนท่ีจอดรถและโรงซ่อมบ ารุง 
มูลค่าของรายการ - ค่าเช่าพ้ืนท่ีและค่าบริการ ส าหรับปี 2562 จ านวนเงิน 2.1 ลา้นบาทและปี 2561 จ านวนเงิน 1.7 

ลา้นบาท 
- ค่าเช่าพ้ืนท่ีและค่าบริการคา้งจ่าย ส าหรับปี 2562 จ านวนเงิน 0.3 ลา้นบาทและปี 2561 จ านวน

เงิน 0.2 ลา้นบาท 
เง่ือนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน
การท ารายการ 

อยู่ในนิคมอมตะซิต้ีชลบุรี ซ่ึงเป็นแหล่งใกล้เคียงกับสถานประกอบการ และลูกค้า อีกทั้งมีความ
สะดวกในดา้นสาธารณูปโภคและบริษทั มีการเช่ามาเป็นระยะเวลานาน ท าให้ไดรั้บอตัราค่าเช่าพ้ืนท่ี
ต  ่ากวา่ผูเ้ช่ารายอ่ืนๆ 
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รำยกำรระหว่ำงกนั 
มาตรการในการก ากบัดูแล บริษทั มีการเปรียบเทียบค่าเช่าพ้ืนท่ีและบริการ กบัพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

ระดบัการท ารายการร้อยละ 0.62 ของตน้ทุนการให้บริการ 
ช่ือ/บริษทั บจ. เอน็พอีำร์ ทรำนส์ ทัวร์ 
ความสมัพนัธ์ นางสาวนิชานันท ์รัตนเกตุ เป็นเจา้ของกิจการ/ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ/กรรมการบริหารความ

เส่ียง 
ลกัษณะรายการ รถบสัร่วมบริการกบัทางบริษทั 
มูลค่าของรายการ ปี 2562 จ านวนเงิน 3.5 ลา้นบาทและปี 2561 จ านวนเงิน 3.6 ลา้นบาท 
เง่ือนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน
การท ารายการ 

ร่วมด าเนินเป็นรถบสัร่วมบริการจ านวน 2 คนักบับริษทั มาเป็นระยะเวลายาวนาน เน่ืองจากช่วงแรก
บริษทั ตอ้งการกระจายความเส่ียงในการลงทุน ซ่ึงปัจจุบนัไม่มีนโยบายในการเพ่ิมรถร่วมบริการ 

มาตรการในการก ากบัดูแล บริษทั มีการจ่ายค่าจา้งบริการเช่นเดียวกบัรถร่วมบริการอ่ืนๆ ทั้งสญัญา เง่ือนไขและค่าบริการ 
ระดบัการท ารายการร้อยละ 1.03 ของตน้ทุนการให้บริการ 

ช่ือ/บริษทั นำยอ ำพล เตชำกลู 
ความสมัพนัธ์ นายปิยะ เตชากูลเป็นพ่ีชาย 
ลกัษณะรายการ รถตูร่้วมบริการกบัทางบริษทั 
มูลค่าของรายการ ปี 2562 จ านวนเงิน 0.6 ลา้นบาทและปี 2561 จ านวนเงิน 0.6 ลา้นบาท 
เง่ือนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน
การท ารายการ 

ร่วมด าเนินเป็นรถตูร่้วมบริการจ านวน 1 คนักบับริษทั มาเป็นระยะเวลายาวนาน เน่ืองจากช่วงแรก
บริษทั ตอ้งการกระจายความเส่ียงในการลงทุน ซ่ึงปัจจุบนัไม่มีนโยบายในการเพ่ิมรถร่วมบริการ 

มาตรการในการก ากบัดูแล บริษทั มีการจ่ายค่าจา้งบริการเช่นเดียวกบัรถร่วมบริการอ่ืนๆ ทั้งสญัญา เง่ือนไขและค่าบริการ 
ระดบัการท ารายการร้อยละ 0.17 ของตน้ทุนการให้บริการ 

ช่ือ/บริษทั นำยวนิัย พุ่มพศิ 
ความสมัพนัธ์ ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ/ผูบ้ริหาร 
ลกัษณะรายการ รถตูร่้วมบริการกบัทางบริษทั 
มูลค่าของรายการ ปี 2562 จ านวนเงิน 0.8 ลา้นบาทและปี 2561 จ านวนเงิน 0.7 ลา้นบาท 
เง่ือนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน
การท ารายการ 

ร่วมด าเนินเป็นรถตูร่้วมบริการจ านวน 1 คนักบับริษทั มาเป็นระยะเวลายาวนาน เน่ืองจากช่วงแรก
บริษทั ตอ้งการกระจายความเส่ียงในการลงทุน ซ่ึงปัจจุบนัไม่มีนโยบายในการเพ่ิมรถร่วมบริการ 

มาตรการในการก ากบัดูแล บริษทั มีการจ่ายค่าจา้งบริการเช่นเดียวกบัรถร่วมบริการอ่ืนๆ ทั้งสญัญา เง่ือนไขและค่าบริการ 
ระดบัการท ารายการร้อยละ 0.24 ของตน้ทุนการให้บริการ 
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13.    ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 
 

13.1 ความเห็นของผู้สอบบัญชี 
ผูส้อบบญัชี ไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปี 2561 และ ปี 2562 มี 

รายละเอียดดงัน้ี 
รายงานและงบการเงนิ 31 ธันวาคม 2562 

ความเห็น ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการงบการเงินฐานะแสดงการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
ส าคญั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ประเภทรายงานของผูส้อบบญัชี รายงานแบบไม่มีเง่ือนไข 
เกฑณ์ในการแสดงความเห็น ผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  

- มูลค่าคงเหลือของยานพาหนะส าหรับขนส่ง 
- การรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

ขอ้มูลอ่ืน ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืนท่ี ซ่ึงรวมถึงอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) 
ความเห็นของผูส้อบบญัชี ไม่พบวา่มีเร่ืองขอ้มูลอ่ืนท่ีตอ้งรายงาน 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ 
นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรือ 
นายณฐัวุฒิ สนัติเพช็ร               ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730  
จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

รายงานและงบการเงนิ 31 ธันวาคม 2561 
ความเห็น ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการงบการเงินฐานะแสดงการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
ส าคญั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ประเภทรายงานของผูส้อบบญัชี รายงานแบบไม่มีเง่ือนไข 
เกฑณ์ในการแสดงความเห็น ผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  

- มูลค่าคงเหลือของยานพาหนะส าหรับขนส่ง 
- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
- การรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

ขอ้มูลอ่ืน ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืนท่ี ซ่ึงรวมถึงอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) 
ความเห็นของผูส้อบบญัชี ไม่พบวา่มีเร่ืองขอ้มูลอ่ืนท่ีตอ้งรายงาน 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ 
นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรือ 
นายณฐัวุฒิ สนัติเพช็ร               ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730  
จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงนิ  

1. งบแสดงฐานะการเงนิ: งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 
รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวยีน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35.48 5.31% 38.07 5.23% 40.91 5.42% 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 44.00 6.58% 57.91 7.96% 59.76 7.91% 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 0.70 0.10% 0.78 0.11% 0.79 0.10% 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 2.90 0.43% 4.07 0.56% 3.80 0.50% 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13.60 2.03% 14.49 1.99% 16.24 2.16% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 96.68 14.45% 115.32 15.85% 121.50 16.09% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน        

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 8.95 1.34% 0.83 0.11% 0.84 0.11% 
ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 552.81 82.65% 601.36 82.65% 587.62 77.79% 
ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 9.35 1.40% 8.87 1.22% 43.85 5.80% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1.08 0.16% 1.19 0.17% 1.58 0.21% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 572.19 85.55% 612.25 84.15% 633.89 83.91% 

รวมสินทรัพย์ 668.87 100.00% 727.57 100.00% 755.39 100.00% 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวยีน       
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - - 6.41 0.88% 11.97 1.58% 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 35.77 5.35% 38.98 5.36% 39.87 5.28% 
ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - 0.83 0.11% 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

95.45 14.27% 114.60 15.75% 94.73 12.54% 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 0.67 0.10% 0.91 0.12% 2.33 0.31% 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 131.89 19.72% 160.90 22.11% 149.73 19.82% 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       

เงินกูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - 21.17 2.80% 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

227.27 33.98% 201.12 27.64% 137.50 18.20% 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16.84 2.52% 23.53 3.23% 30.52 4.04% 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5.14 0.77% 5.00 0.69% 8.62 1.14% 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1.42 0.20% 1.96 0.28% 2.26 0.31% 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 250.67 37.47% 231.61 31.84% 200.07 26.49% 

รวมหนีสิ้น 382.56 57.19% 392.51 53.95% 349.80 46.31% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       
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รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 

ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 618.75 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 
บาท 

154.69  154.69  154.69  

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 123.75 18.50% 130.87 17.99% 154.33 20.43% 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 22.49 3.36% 21.05 2.89% - - 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 107.19 16.03% 124.27 17.08% 180.57 23.91% 
ก าไรสะสม       
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 6.40 0.96% 8.50 1.17% 10.90 1.44% 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 26.48 3.96% 50.37 6.92% 59.79 7.91% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 286.31 42.81% 335.06 46.05% 405.59 53.69% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 668.87 100.00% 727.57 100.00% 755.39 100.00% 

 
2. งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ: งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ก าไรขาดทุน :       
รายได้       
รายไดจ้ากการให้บริการ 347.50 99.67% 421.88 99.53% 456.96 99.58% 
รายไดอ่ื้น 1.14 0.33% 1.98 0.47% 1.93 0.42% 
รวมรายได้ 348.64 100.00% 423.86 100.00% 458.89 100.00% 

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทุนการให้บริการ 266.25 76.37% 314.02 74.09% 339.57 74.00% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 39.64 11.37% 46.63 11.00% 51.72 11.27% 
รวมค่าใช้จ่าย 305.89 87.74% 360.65 85.09% 391.29 85.27% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 42.75 12.26% 63.21 14.91% 67.60 14.73% 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (13.66) (3.92%) (15.80) (3.73%) (12.89) (2.81%) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 29.09 8.34% 47.41 11.18% 54.71 11.92% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2.84) (0.81%) (6.50) (1.53%) (7.89) (1.72%) 
ก าไรส าหรับปี 26.25 7.53% 40.91 9.65% 46.82 10.20% 
       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :       
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงั 

      

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

- - 0.92 0.22% (0.91) (0.20%) 

ผลกระทบของภาษีเงินได ้ - - (0.19) (0.05%) 0.18 0.04% 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี - - 0.73 0.17% (0.73) (0.16%) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 26.25 7.53% 41.64 9.82% 46.09 10.04% 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)       
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รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.530  0.079  0.079  
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.050  0.072  0.078  

 
3. งบกระแสเงนิสด: งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 

รายการ หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    

ก าไรก่อนภาษี 29.09 47.41 54.71 
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)  
จากกิจกรรมด าเนินงาน                                              

   

     ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 46.82 54.08 57.60 
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายยานพานะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ 0.12 (0.77) (0.27) 

    ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ - - 0.01 
    ตดัจ  าหน่ายก าไรจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะส าหรับขนส่ง (0.12) - - 
    ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 1.21 1.33 2.97 
    รายไดด้อกเบ้ีย (0.09) (0.12) (0.16) 
    ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 13.66 15.80 12.89 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 90.69 117.73  127.75 

สินทรัพยด์ าเนินงานเพ่ิมข้ึน    
    ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (8.18) (13.91) (1.85) 
    อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง (0.19) (0.08) (0.02) 
    สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3.13) (0.89) (1.07) 
    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (0.59) (0.33) (0.71) 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ้ืน  5.37 3.34 1.41 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (0.09) 0.24 1.42 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.19 0.55 0.30 
เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 84.07 106.65 127.23 
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (0.16) (0.56) (0.27) 
    รับดอกเบ้ีย 0.09 0.12 0.16 
    จ่ายดอกเบ้ีย (13.66) (15.80) (12.89) 
    รับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 2.63 2.90 3.40 
    จ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (3.39) (4.07) (4.52) 
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 69.58 89.24 113.11 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (6.05) 8.12 (0.01) 
จ่ายช าระเจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ (0.30) (0.83) (0.71) 
ซ้ือยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ (15.62) (7.18) (7.85) 
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รายการ หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  

ซ้ือท่ีดิน - - (34.18) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง 0.65 2.86 1.30 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (21.32) 2.97 (41.45) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน - 6.41 5.55 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว - - 22.00 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน - 1.70 58.72 
เงินสดรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 22.49 21.05 - 
จ่ายช าระหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (74.33) (103.14) (120.82) 
จ่ายเงินปันผล (5.93) (15.64) (34.27) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (57.77) (89.62) (68.82) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (9.51) 2.59 2.84 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 44.99 35.48 38.07 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 35.48 38.07 40.91 
    

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม    

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด    
    ยานพาหนะส าหรับขนส่งเพ่ิมข้ึนจากการท าสญัญาเช่าการเงิน 179.09 96.14 37.33 
   รายการซ้ือสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 0.83 0.70 0.18 

 
4. อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั ส าหรับปี ดงัน้ี 

รายการ   ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)     

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.73 0.72 0.81 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.60 0.60 0.67 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.60 0.61 0.73 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า 8.72 8.30 7.82 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 41.30 43.35 46.06 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 439.80 425.80 433.09 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 0.82 0.85 0.83 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ เท่า 10.77 11.59 11.70 
ระยะเวลาช าระหน้ีเจา้หน้ีการคา้ วนั 33.42 31.05 30.77 
วงจรเงินสด วนั 8.70 13.15 16.13 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratios)     

อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ % 23.38 25.57 25.69 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 12.30 14.98 14.79 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 162.75 141.19 167.31 
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รายการ   ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อตัราก าไรสุทธิ % 7.53 9.65 10.20 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น % 9.91 13.17 12.64 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratios)     

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 4.45 5.86 6.31 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 15.26 16.46 17.56 
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์ เท่า 0.59 0.61 0.62 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่า 1.34 1.17 0.86 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า 6.30 7.06 10.39 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั เท่า 0.72 0.70 0.69 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 62.96 56.51 55.59 

หมายเหตุ : อตัราการจ่ายเงินปันผล ค  านวณมาจากเงินปันผลจ่ายส าหรับปี หารดว้ยก าไรสุทธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมายส าหรับปี 
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14.1 ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

1. รายได้รวม 
บริษทัฯ มีรายไดร้วมส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบั 348.64 ลา้นบาท 423.86 ลา้นบาทและ 458.89 ลา้น

บาท ตามล าดบั แสดงตาราง สดัส่วนรายไดร้วมส าหรับปี ดงัน้ี 
รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1.   รถโดยสารของบริษทั  277.66 79.90 352.40 83.53 390.55 85.47 

1.1   รถบสั 249.51 71.80 289.83 68.70 295.36 64.64 
1.2   รถมินิบสั 4.52 1.30 27.00 6.40 37.15 8.13 
1.3   รถตู ้ 21.62 6.22 31.52 7.47 53.51 11.71 
1.4   รถตู ้วีไอพี 2.01 0.58 4.05 0.96 4.53 0.99 
2.   รถโดยสารร่วมบริการ 69.84 20.10 69.48 16.47 66.41 14.53 

รวมรายได้จากการให้บริการ 347.50 100.00 421.88 100.00 456.96 100.00 

รายได้อืน่ 1.14  1.98  1.93  

 
รายได้จากการให้บริการ ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบั 347.50 ลา้นบาท 421.88 ลา้นบาทและ 456.96 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงตลอด 3 ปีท่ีผ่านมาเกิดจากการขยายการให้บริการแก่กลุ่มลูกคา้รายเดิมและกลุ่ม
ลูกคา้รายใหม่ รายละเอียดดงัน้ี 

ส าหรับปี 2560 บริษทัฯ มีจ านวนลูกคา้ท่ีให้บริการทั้งหมด 34 ราย โดยใช้รถโดยสารให้บริการ
จ านวน 328 คนั ประกอบดว้ย 2 รูปแบบ 1) รถโดยสารของบริษทัจ านวน 238 คนั ไดแ้ก่รถบสั 186 คนั รถ
มินิบสั 11 คนั รถตู ้33 คนัและรถตู ้วีไอพี 8 คนั 2) รถโดยสารร่วมบริการจ านวน 90 คนั ไดแ้ก่ รถตู ้80 คนั
และรถบสั 10 คนั ซ่ึงในระหวา่งปีมีการซ้ือรถโดยสารเพ่ิมจ านวน 62 คนั ไดแ้ก่ รถบสั 39 คนั รถมินิบสั 6 
คนั รถตู ้12 คนัและรถตู ้วไีอพี 5 คนั และขายรถตู ้1 คนั 

ส าหรับปี 2561 บริษทัฯ มีจ านวนลูกคา้ท่ีให้บริการทั้ งหมด 35 ราย โดยใช้รถโดยสารให้บริการ
จ านวน 370 คนั ประกอบดว้ย 2 รูปแบบ 1) รถโดยสารของบริษทัจ านวน 280 คนั ไดแ้ก่รถบสั 193 คนั รถ
มินิบสั 28 คนั รถตู ้51 คนัและรถตู ้วีไอพี 8 คนั 2) รถโดยสารร่วมบริการจ านวน 90 คนั ไดแ้ก่ รถตู ้80 คนั
และรถบสั 10 คนั ซ่ึงในระหวา่งปีมีการซ้ือรถโดยสารเพ่ิมจ านวน 44 คนั ไดแ้ก่ รถบสั 9 คนั รถมินิบสั 17 
คนั และรถตู ้18 คนัและขายรถบสั 2 คนั 

ส าหรับปี 2562 บริษทัฯ มีจ านวนลูกคา้ท่ีให้บริการทั้งหมด 39 ราย โดยใช้รถโดยสารให้บริการ
จ านวน 382 คนั ประกอบดว้ย 2 รูปแบบ 1) รถโดยสารของบริษทัจ านวน 308 คนั ไดแ้ก่รถบสั 192 คนั รถ
มินิบสั 28 คนั รถตู ้79 คนัและรถตู ้วีไอพี 7 คนั 2) รถโดยสารร่วมบริการจ านวน 74 คนั ไดแ้ก่ รถตู ้63 คนั
และรถบสั 11 คนั ซ่ึงในระหวา่งปีมีการซ้ือรถโดยสารเพ่ิมจ านวน 30 คนั ไดแ้ก่ รถมินิบสั 2 คนั และรถตู ้28 
คนัและขายรถบสั 1 คนั  

ถึงแมว้า่ปี 2563 มีลูกคา้บางรายไม่ต่อสัญญาใหบ้ริการแลว้ ซ่ึงบริษทัไดเ้ตรียมแผนส าหรับการขยาย
การให้บริการ โดยการเพ่ิมจ านวนรถใหก้บักลุ่มลูกคา้รายเดิมและการหาลูกคา้ใหม่มาทดแทนจากการขยาย
ฐานลูกคา้ใหม่ไปนอกเขตภาคตะวนัออก 
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รายได้อื่น ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคาร ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นและรายได้อ่ืน อาทิ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นการบริหารเพ่ิมเติมแก่รถร่วมบริการ เงินรับคืนกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงาน
ลาออก และการขายอะไหล่ท่ีเส่ือมสภาพ เป็นตน้ ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบั 1.14 ลา้นบาท 1.98 ลา้น
บาทและ 1.93 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 0.33 ร้อยละ 0.47 และร้อยละ 0.42 ของรายไดร้วม  

ส าหรับปี 2562 มีการขายรถบสัจ านวน 1 คนั เกิดก าไรจากการจ าหน่าย 0.41 ลา้นบาท (ปี2561 มีการ
ขายรถบสัจ านวน 2 คนั เกิดก าไรจากการจ าหน่าย 1.01 ลา้นบาท) และการขายอะไหล่เก่าท่ีเลิกใชง้านแลว้ 

 

2. ก าไรขั้นต้นและอตัราก าไรขั้นต้น 
บริษทัฯ ก าไรขั้นตน้ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบั 81.25 ลา้นบาท 107.86 ลา้นบาทและ 117.39 ลา้นบาท 

ตามล าดบั แสดงกราฟ ก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรขั้นตน้ส าหรับปี ดงัน้ี 

 
 

การเพ่ิมข้ึนของก าไรขั้นและอัตราก าไรขั้นตน้ตลอด 3 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายได้จากการ
ใหบ้ริการเพ่ิมข้ึน ตามท่ีกล่าวขา้งตน้และตน้ทุนการใหบ้ริการท่ีลดลง ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบั 266.25 ลา้น
บาท 314.02 ลา้นบาทและ 339.57 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสัดส่วนตน้ทุนการให้บริการต่อรายไดจ้ากการ
ให้บริการเท่ากบัร้อยละ 76.62 ร้อยละ 74.43 และร้อยละ 74.31 ตามล าดบั แสดงกราฟ สัดส่วนตน้ทุนการใหบ้ริการ
ส าหรับปี ดงัน้ี 
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ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับรถ ค่ำเบีย้ประกันภัยและพรบ.

ต้นทุนบริกำรอ่ืน รวม
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ต้นทุนการให้บริการ ทีม่กีารเปลีย่นแปลงส าหรับปี 2560 ถีงปี 2562 ดงันี ้
ค่าน ้ ามนัเท่ากบั 69.96 ลา้นบาท 92.20 ลา้นบาทและ 95.68 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 20.13 

ร้อยละ 21.85 และร้อยละ 20.94 ของรายไดจ้ากการให้บริการ มีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนโดยอิงจากราคาน ้ ามนั
เช้ือเพลิงประเภทดีเซลขายปลีกเฉล่ียท่ีมีการผนัผวนในทุกปีเท่ากบั 25.74 บาท 28.44 บาทและ 26.50 บาท ตามล าดบั 
ถึงแมว้า่ปริมาณรถโดยสารเพ่ิมทุกปีเท่ากบั 238 คนั 280 คนัและ 308 คนั ซ่ึงเห็นไดว้า่ปี 2562 สดัส่วนค่าน ้ ามนัลดลง
จากปี 2561 ประมาณร้อยละ 0.91 มาจากราคาน ้ ามนัดีเซลขายเฉล่ียลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั อีกทั้ง
บริษทัฯ มีการบริหารจดัการควบคุมตน้ทุนน ้ ามนัอยา่งมีประสิทธิภาพจากการใชป้ระสบการณ์การด าเนินธุรกิจท่ี
ผา่นมา ท าใหต้น้ทุนค่าน ้ ามนัลดลง 

เงินเดือนและผลประโยชนพ์นกังานอ่ืนเท่ากบั 49.57 ลา้นบาท 64.56 ลา้นบาทและ 76.47 ลา้นบาท ตามล าดบั 
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.26 ร้อยละ 15.30 และร้อยละ 16.73 ของรายไดจ้ากการให้บริการ มีการเปล่ียนแปลงสัดส่วน
เพ่ิมข้ึนมาจากการเพ่ิมปริมาณรถโดยสารทุกปีเท่ากบั 238 คนั 280 คนัและ 308 คนั ท าให้ตอ้งจดัเตรียมนกัขบัและ
ต้นทุนอ่ืนเก่ียวกับการให้บริการ อีกทั้ งการปรับฐานค่าแรงประจ าปีของนักขบัและฝ่ายซ่อมบ ารุง ส่งผลให้มี
ค่าใชจ่้ายเงินเดือนและผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึนทุกปี 

ค่าบริการรถร่วมเท่ากบั 60.69 ลา้นบาท 59.52 ลา้นบาทและ 57.75 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 
17.46 ร้อยละ 14.11 และร้อยละ 12.64 ของรายไดจ้ากการให้บริการ มีแนวโนม้สัดส่วนลดลง เน่ืองจากบริษทัฯ มี
การควบคุมกระบวนการเดินรถท่ีดี หากในระหวา่งปีรถโดยสารของบริษทัเกิดอุบติัเหตุหรือซ่อมบ ารุง ทางบริษทัฯ 
ก็จะใหร้ถโดยสารร่วมบริการวิง่แทน ซ่ึงท าใหส้ดัส่วนค่าบริการรถร่วมมีการเปล่ียนแปลง  

ค่าเส่ือมราคาเท่ากบั 44.57 ลา้นบาท 51.72 ลา้นบาทและ 54.94 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 12.83 
ร้อยละ 12.26 และร้อยละ 12.02 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ มีแนวโนม้สดัส่วนลดลงมาจากรถโดยสารของบริษทั
เร่ิมทยอยหมดค่าเส่ือมราคาครบ 10 ปี ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 5 คนั 20 คนัและ 1 คนั ตามล าดับและ 
ส าหรับปี 2563 ค่าเส่ือมราคาครบ 10 ปีจ านวน 10 คนั ซ่ึงจะท าใหต้น้ทุนส่วนน้ีลดลง 

  
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 39.64 ลา้นบาท 46.63 ลา้นบาทและ 
51.72 ลา้นบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 11.37 ร้อยละ 11.00 และร้อยละ 11.27 ของรายไดร้วม แสดงตาราง 
สดัส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับปี ดงัน้ี 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวขอ้งฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ประกอบดว้ย 
ค่าใชจ่้ายเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน อาทิ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่ี
เก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ เป็นตน้ ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบั 13.87 ลา้นบาท 16.60 ลา้นบาท และ 19.05 ลา้น
บาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 3.98 ร้อยละ 3.92 และร้อยละ 4.15 ของรายไดร้วม มีการเปล่ียนแปลง
สัดส่วนเพ่ิมข้ึนตามปริมาณรถโดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี เน่ืองจากตอ้งเพ่ิมเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการในการ
ควบคุมนักขบัเก่ียวกบักระบวนการเดินรถให้กบัลูกคา้เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบติังานส าหรับ
รองรับการขยายการใหบ้ริการ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วย เงินเดือนและ
ผลประโยชน์อ่ืน ค่าท่ีปรึกษา ค่าสอบบญัชี และค่าบริการอ่ืน อาทิ ค่าบริการดูแลเวบ็ไซตแ์ละค่าบริการเก็บ
ขยะ เป็นต้น ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562  เท่ากับ 25.77 ล้านบาท 30.03 ล้านบาท และ 32.67 ล้านบาท 
ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 7.39 ร้อยละ 7.08 และร้อยละ 7.12 ของรายไดร้วม มีการเปล่ียนแปลงสัดส่วน
เพ่ิมข้ึนมาจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังานตามการปรับเพ่ิมก าลงัคนและ
การปรับฐานเงินเดือนประจ าปี อีกทั้งการปรับส ารองผลประโยชน์พนักงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ส าหรับการปรับอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติม กรณีนายจา้งเลิกจา้งลูกจา้งท่ีท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้าย
เพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวในปี 2562  

 

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบ้ียเงินกูจ้ากธนาคารส าหรับการซ้ือท่ีดิน ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชี

ธนาคารและดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นตน้ ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบั 13.66  ลา้นบาท 15.80 ลา้น
บาท และ 12.89 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 3.92 ร้อยละ 3.73 และร้อยละ 2.81 ของรายไดร้วม มีการ
เปล่ียนแปลงสัดส่วนลดลง ส่วนใหญ่มาจากอัตราดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินท่ีได้รับลดลงจากเดิมอย่างมี
สาระส าคญั ส าหรับปี 2562 เดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคมอยูท่ี่ประมาณร้อย 3.58 - 3.85 ถึงแมว้า่บริษทั จะมีการ
ลงทุนในรถโดยสารอีก 30 คนัในระหวา่งปี โดยบริษทั มียานพาหนะภายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีผ่อนช าระคงเหลือ
จ านวน 190 คนั ซ่ึงสญัญาจะผอ่นช าระครบก าหนดในปี 2563 จ านวน 46 คนั ปี 2564 จ านวน 26 คนั ปี 2565 จ านวน 
63 คนั และปี 2566 จ านวน 55 คนั ตามล าดบั 
 

5. ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 
บริษัทฯ มีก าไรสุทธิในปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 26.25 ล้านบาท 40.91 ล้านบาท และ 46.82 ล้านบาท 

ตามล าดบัหรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 7.53 ร้อยละ 9.65 และร้อยละ 10.20 ของรายไดร้วม ดงัน้ี 
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การเพ่ิมข้ึนของอตัราก าไรสุทธิตลอดสามปี หลกัๆ มาจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีเพ่ิมข้ึนตามปริมาณรถ
โดยสารของบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึน อีกทั้งบริษทัฯ มีการบริหารตน้ทุนการการให้บริการท่ีดีข้ึนและค่าเส่ือมราคาของรถ
โดยสารของบริษทั เร่ิมทยอยครบ 10 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 รวมทั้งส้ิน 34 คนัแลว้ 

 
14.2 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

1. รวมสินทรัพย์ 
สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบั 668.87 ลา้นบาท 727.57 ลา้นบาทและ 

755.39 ลา้นบาท ตามล าดบั รายละเอียดดงัน้ี 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเช็ครับลงวนัท่ีล่วงหน้า 
เป็นตน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบั 35.48 ลา้นบาท 38.07 ลา้นบาท และ 40.91 
ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 5.31 ร้อยละ 5.23 และร้อยละ 5.42 หลกัๆ มาจาก 2 ส่วนคือ 1) ผล
ด าเนินงานของบริษทัท่ีมีผลก าไรเพ่ิมข้ึนทุกปีตลอด 3 ปีท่ีผ่านเท่ากบั 26.25 ลา้นบาท 40.91 ลา้นบาท และ 
46.82 ลา้นบาท ตามล าดบั 2) บริษทั มีออกเคร่ืองมือทางการเงินจากการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามญัของบริษทั รุ่นท่ี 1 จ านวน 123,750,000 หน่วย (1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญั) ราคาใชสิ้ทธิ 0.85 บาท
และมีอาย ุ2 ปี รายละเอียดดงัน้ี 

คร้ังที่ จ านวนหุ้นสามัญ จ านวนเงนิ วนัที่จดทะเบียนเพิม่ทุน 

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 
4 69,083,777 58,721,211 29 พฤษภาคม 2562 

รวม 122,310,254 103,963,716  

   
บริษทั ไดใ้ห้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังสุดทา้ยเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 

โดยบริษทั ไดรั้บเงินจากการเพ่ิมทุนทั้งส้ินรวม 103.96 ลา้นบาท และมีใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไม่มีการใช้
สิทธิจ านวน 1,439,746 หน่วย 
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบั 44.00 ลา้นบาท 57.91 
ลา้นบาทและ 59.76 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.58 ร้อยละ 7.96 และร้อยละ 7.91 ของสินทรัพยร์วม โดย
มีรายละเอียดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  

 
ลูกหนีก้ารค้า ประกอบดว้ย ลูกคา้จากการให้บริการและลูกคา้จากการใหบ้ริการคา้งรับ โดยบริษทัฯ 

มีลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบั 43.91 ลา้นบาท 57.70 ลา้นบาท และ 
59.24  ลา้นบาท ตามล าดับ มีลูกคา้เพ่ิมข้ึนทุกปีมาจากการให้บริการท่ีเพ่ิมข้ึน และมีลูกคา้บางรายได้รับ
เครดิตเทอมมากกวา่เครดิตเทอมปกติอยูท่ี่ประมาณ 30 วนั แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดับางอยา่ง ซ่ึงทางผูบ้ริหารได้
พิจารณาเห็นสมควรแลว้ ทั้งน้ีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 41 วนั 43 วนั และ 46 วนั ตามล าดบั ใน
อตัราส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั บริษทัฯ ยงัคงมีการบริหารจดัการการเก็บหน้ีท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง 

ลูกค้าอื่น ประกอบดว้ย เงินทดรองจ่ายพนักงานเก่ียวกบัการด าเนินงานและเงินทดรองจ่ายให้กบั
ลูกคา้ อาทิ ค่าทางด่วนและค่าเบ้ียเล้ียงนกัขบันอกสถานท่ี เป็นตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปี 2560 ถึงปี 
2562 เท่ากบั 0.09 ลา้นบาท 0.21 ลา้นบาท และ 0.52  ลา้นบาท ตามล าดบั ส่วนใหญ่เป็นการขายรถโดยสาร
เก่าและขายแชสซีเก่า 
ยานพาหนะส าหรับขนส่ง ประกอบดว้ย รถบสั รถมินิบสั รถตู ้รถตู ้วไีอพี และรถสนบัสนุนการซ่อมบ ารรุง 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 บริษทัฯ มียานพาหนะส าหรับขนส่ง เท่ากบั  552.81 ลา้น
บาท 601.36 ลา้นบาทและ 587.62 ลา้นบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 82.65 ร้อยละ 82.65 และร้อยละ 
77.79 ของสินทรัพยร์วม มีรายละเอียดดงัน้ี 

แสดงตาราง จ านวนยานพาหะส าหรับขนส่ง 
ประเภท ปี 2560 (คนั) ปี 2561 (คนั) ปี 2562 (คนั) สัญญาเช่าการเงนิ 

(คนั) 
กรรมสิทธิ์ของ
บริษทั (คนั) 

คดิค่าเส่ือมครบ 
10 ปี (สะสม) 

รถบสั 186 193 192 84 108 33 
รถมินิบสั 11 28 30 27 3 1 
รถตู ้ 33 51 79 72 7 - 
รถตู ้วีไอพี 8 8 7 5 2 - 
รวมรถโดยสาร 238 280 308 188 120 34 

รถสนบัสนุนฯ 7 8 10 - - - 
รวม 245 288 318 188 120 34 

 
 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ลูกหน้ีการคา้ 42,178 55,757 57,375 
รายไดจ้ากการให้บริการคา้งรับ 1,727 1,946 1,867 
เงินทดรองจ่าย 86 58 82 
ลูกหน้ีอ่ืน 12 150 440 

รวม 44,003 57,911 59,764 
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แสดงตาราง สรุปข้อมูลเกีย่วกบัยานพาหนะขนส่ง 
รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

จ านวนยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 188 143 118 55 - - 
จ านวนยานพาหนะท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั 120 165 190 253 308 - 
จ านวนยานพาหนะท่ีหมดค่าเส่ือมราคา 10 ปี 1 10 9 16 21 25 

 
บริษทัฯ มีการลงทุนยานพาหนะส าหรับขนส่งตลอด 3 ปีท่ีผ่านมาอยา่งต่อเน่ืองตามขอ้มูลท่ีไดก้ล่าว

มาขา้งตน้ แต่ส าหรับปี 2562 ยานพาหนะส าหรับขนส่งรวมลดลงจากปี 2561 มาจากเร่ิมทยอยค่าเส่ือมราคา
ครบ 10 ปีและในระหวา่งปีมีการจดัประเภทรถส าหรับบริหาร 2 คนั อยูใ่นภายใตร้ายการ ท่ีดิน ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่าและอุปกรณ์ แทน 
ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย ท่ีดินแปลงบา้นเก่า รถส าหรับผูบ้ริหาร อุปกรณ์
เคร่ืองใช้ส านักงาน เคร่ืองตกแต่งส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และสินทรัพยอ่ื์น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 บริษทัฯ ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์เท่ากบั 9.35 ลา้นบาท 8.87 
ล้านบาทและ 43.85 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.40 ร้อยละ 1.22 และร้อยละ 5.80 ของ
สินทรัพยร์วม เน่ืองจากปี 2562 บริษทัมีการซ้ือท่ีดินส าหรับเตรียมก่อสร้างเป็นอาคารส านักงานใหญ่และ
ลานจอดรถและศูนยซ่์อมท่ี อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรีจ านวน 34.18 ลา้นบาท 

 
2. หนีสิ้นรวม 

บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบั 382.56 ลา้นบาท 392.51 ลา้น
บาท และ 349.80 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 57.19 ร้อยละ 53.95 และร้อยละ 46.31 ของรวมหน้ีสินและ
ส่วนของผูถื้อหุน้ รายละเอียดดงัน้ี 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบั 35.77 ลา้นบาท 38.98 ลา้น
บาทและ 39.87 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 5.35 ร้อยละ 5.36 และร้อยละ 5.28 ของหน้ีสินและ
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม แสดงตาราง เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
เจ้าหนีก้ารค้า ประกอบดว้ย ค่าน ้ ามนั ค่ารถร่วม และค่าอะไหล่ เป็นตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับ

ปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัท มีเจ้าหน้ีการค้าเท่ากับ 25.98 ล้านบาท 28.20 ล้านบาท และ 29.84 ล้านบาท 
ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 72.63 ร้อยละ 72.34 และร้อยละ 74.84 ของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนรวม มี
จ านวนเพ่ิมข้ึนทุกปีมาจากการปริมาณรถโดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี  อีกทั้งบริษทัฯ มีเครดิตเทอมท่ีไดรั้บจาก
เจา้หน้ีการคา้เฉล่ียประมาณ 30-90 วนั ข้ึนอยูก่บัการต่อรองกบัทางเจา้หน้ีการคา้ ซ่ึงระยะเวลาการช าระหน้ี
เฉล่ียเท่ากบั 33 วนั 31 วนัและ 31 วนัมีระยะเวลาท่ีใกลเ้คียงกนั  

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

เจา้หน้ีการคา้ 24,833 26,922 28,641 
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,142 1,276 1,195 
เจา้หน้ีอ่ืน 9,795 10,781 10,032 
รวม 35,770 38,979 39,868 
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เจ้าหนีอ้ืน่ ประกอบดว้ย เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์เงินทดรองรับ ค่าท่ีปรึกษา ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย อาทิ ค่าเบ้ีย
ประกนั ค่าเช่าและค่าบริการ เป็นตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 บริษทัฯ มีเจา้หน้ีการคา้
เท่ากับ 9.79 ลา้นบาท 10.78 ลา้นบาท และ 10.03 ลา้นบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 27.37 ร้อยละ 
27.66 และร้อยละ 25.16 ของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนรวม การเพ่ิมข้ึนหลกัๆ มาจากค่าเบ้ียประกนัภยัและ
พรบ. และค่าบริการพ้ืนท่ีจอดรถ 
เงนิกู้ระยะยาว ส าหรับปี 2562 บริษทั มีวงเงินกูย้มืระยาวจากการจดทะเบียนจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
เป็นจ านวน 40 ลา้นบาทกบัธนาคารแห่งหน่ึง ซ่ึงไดรั้บเงินมาแลว้ 22  ลา้นบาทส าหรับการซ้ือท่ีดิน  
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ ประกอบดว้ย แบบสญัญาเช่าซ้ือและแบบสญัญาเช่าทางการเงิน เท่ากบั 322.72 
ลา้นบาท 315.72 ลา้นบาท และ 232.23 ลา้นบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 48.25 ร้อยละ 43.39 และร้อย
ละ 30.74 ของหน้ีสินและส่วนของเจา้ของรวม โดยมีรายละเอียดหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 95.45 114.60 94.73 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 227.27 201.12 137.50 
รวม 322.72 315.72 232.23 

  
บริษทัฯ มีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง เน่ืองจากสัญญาทยอยผ่อนช าระครบก าหนด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบั 32 คนั 19 คนัและ 27 คนั ตามล าดบั อีกทั้งบริษทั ไดรั้บอตัรา
ดอกเบ้ียตามสญัญาลดลงอยา่งต่อเน่ือง เท่ากบัร้อยละ 3.70-4.05 ร้อยละ 3.60-3.88 และ 3.58-3.85 จึงท าใหมี้
แนวโนว้ลดลง 

 
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น  

บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบั 286.31 ลา้นบาท 335.06 ลา้นบาท และ 
405.59 ลา้นบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 42.81 ร้อยละ 46.05 และร้อยละ 53.69 ของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อ
หุน้รวม แสดงตาราง ส่วนของผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ทุนเรือนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ 123,749,951 130,865,945.25 154,327,514.50 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 22,493,185 21,048,125 - 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 107,189,597 124,267,984 180,575,750 
ก าไรสะสม-จดัสรรแลว้ส ารองตามกฏหมาย 6,400,000 8,500,000 10,900,000 
ก าไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 26,476,904 50,372,736 59,788,031 
รวม 286,309,637 335,054,790 405,591,295 

จ านวนหุ้นสามัญ 494,999,804 523,463,781 617,310,058 

 
หลกัๆ มาจาก 2 ส่วนคือ 1) ผลด าเนินงานของบริษทัท่ีมีผลก าไรเพ่ิมข้ึนทุกปีตลอด 3 ปีท่ีผ่านเท่ากบั 26.25 

ลา้นบาท 40.91 ลา้นบาท และ 46.82 ลา้นบาท ตามล าดับ 2) บริษทัมีออกเคร่ืองมือทางการเงินจากการจัดสรร
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ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 1 ไดรั้บเงินจ านวน 103,963,716 บาท ท าใหบ้ริษทัฯ มีกระแส
เงินสดเพ่ิมข้ึนและสามารถประกาศจ่ายเงินปันผลทุกปี แสดงตารางการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 
ปี เงนิปันผลจ่าย (ล้านบาท) เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น  อตัราการ

จ่ายเงนิปันผล  
อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 หุ้นปันผล เงนิสด (บาท) (ร้อยละ) ประจ าปี เมื่อวนัที่ 

2560 13.75 5.93 0.04473 94.79% เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2560 
2561 - 15.64 0.030 62.96% เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 
2562 - 21.93 0.040 56.51% เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 
เงินปัน
ระหวา่งกาล 

- 12.35 0.020 - ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2562  

2563 - 12.35 0.020 55.59% * 
หมายเหตุ :           - * เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 1 เมษายน 2563 เพ่ืออนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองและ

อนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

   
ดงันั้นแสดงให้เห็นวา่บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2560 ถึงปี 

2562 เท่ากบัร้อยละ 1.34 ร้อยละ 1.17 และร้อยละ 0.86 รายละเอียดดงัน้ี 

 
 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง เน่ืองจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินทยอยผ่อนช าระครบ
ก าหนดตามสญัญา  
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รวมหนีส้นิ รวมสว่นของผู้ถือหุ้น อตัราสว่นหีส้นิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น
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4. อตัราส่วนสภาพคล่อง 
บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องวนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 0.73 ร้อยละ 0.72

และร้อยละ 0.81 มีรายการท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
สินทรัพยห์มุนเวียน เท่ากบั 96.68 ลา้นบาท 115.32 ลา้นบาท และ 121.50 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็น

ร้อยละ 14.45 ร้อยละ15.85 และร้อยละ 16.09 หลกัๆ มาจากผลการประกอบการส าหรับปีและเงินสดรับจากการเพ่ิม
ทุนหุน้สามญั  

หน้ีสินหมุนเวยีนเท่ากบั 131.89 ลา้นบาท 160.90 ลา้นบาท และ 149.73 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อย
ละ 19.72 ร้อยละ 22.11 และร้อยละ 19.82 หลกัๆ มาจากสัญญาเช่าการเงินทยอยผ่อนช าระครบก าหนดตามท่ีกล่าว
ขา้งตน้  

ส าหรับวงจรเงินสดของบริษทั ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบั 9 วนั 13 วนั และ 16 วนั มีแนวโนม้ท่ีเพ่ิม
ข้ีนเกิดจาก บริษทัมีการใหเ้ครดิตเทอมลูกหน้ีการคา้บางรายเกินกวา่เครดิตเทอมปกติ วนัใหว้งจรเงินสดมีระยะเวลา
ยาวนานข้ึน 

 
 

  
 

  







 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 1 
 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม เลขานุการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 2 
 

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 

นายชาตชิาย พานิชชีวะ 
ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 31 ตุลาคม 2548 

อายุ 58 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาโท สาขาการคา้ระหวา่งประเทศและสาขาการตลาด มหาวทิยาลยัซาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-   ปริญญาตรี สาขาการธนาคาร มหาวทิยาลยัซาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวตักิารฝึกอบรม 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-  ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 

9/2547       
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 5 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ.เอทีพ ี30 
2548 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั/ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอทีพ ี30 
2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.ชีวาทยั 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ทีทีแอล อุตสาหกรรม  
2548 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.ไทยศรี ประกนัภยั 
2537 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. คาเธ่ยลี์ส แพลน 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : 16 แห่ง 
2562 - ปัจจุบนั Member of Executive Committee Casualty insurance association 
2561 - ปัจจุบนั ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมแกว้และกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2561 - ปัจจุบนั รองประธานสายงานส่งเสริมการคา้การลงทุนคณะผูบ้ริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 
2558 - ปัจจุบนั กรรรมการ บจ. คา้ไพบูลย ์ 
2557 - ปัจจุบนั กรรรมการ บจ. ทุนไพบูลย ์
2556 - ปัจจุบนั กรรรมการ บจ. ชีวาทยั อินเตอเชนจ ์
2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. โกลบอล เอน็ไวรอน เมนทอล เทคโนโลย ี
2551 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บจ. บางกอก คริสตลั 
2551 - ปัจจุบนั กรรรมการ บจ. ชีวาทยั ฮพั ซูน 
2551 - ปัจจุบนั กรรรมการ บจ. ดีที แอนดจี์ 
2549 - ปัจจุบนั  กรรรมการ บจ. ไพลกัษณ์ 
2548 - ปัจจุบนั กรรรมการ บจ. กรมดิษฐ ์พาร์ค 
2547 - ปัจจุบนั กรรรมการ บจ. อมตะ ปิโตรเลียม 
2545 - ปัจจุบนั กรรรมการ บริษทั ชา้งไอแลนดรี์สอร์ท 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 3 
 

นายชาตชิาย พานิชชีวะ 
ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 31 ตุลาคม 2548 

อายุ 58 ปี 

2540 - ปัจจุบนั กรรรมการ บจ. ชาติชีวะ 
2536 - ปัจจุบนั กรรรมการ บจ. สีมาธานี 
2529 - ปัจจุบนั กรรรมการ บจ. ไพบูลย ์ธุรกิจ 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 : 
ตนเอง : 13.01% (80,325,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 3.06% (18,900,000 หุน้)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสนางสมหะทยั พานิชชีวะ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 4 
 

ดร.ววิฒัน์ กรมดษิฐ์ 
รองประธานกรรมการบริษัท/ทีป่รึกษา/กรรมการบริหาร 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 31 ตุลาคม 2548 

อายุ 57 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์วทิยาลยันวตักรรมการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
-   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและ           
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์    

-   ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกลขนถ่าย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ประวตักิารฝึกอบรม 
-   2557 : วทิยาการประกนัภยัระดบัสูง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและดูแลส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
-   ผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวทิยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 25/2560 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
-   ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่น 9/2560 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
-   หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมัน่คงขั้นสูง รุ่น 11/2562  มูลนิธิการจดัการเพื่อความมัน่คง (Security  

Management Foundation 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-   ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่น        

110/2557 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง 
2548  - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริษทั/ท่ีปรึกษา/กรรมการบริหาร บมจ. เอทีพี 30 
2562  - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการอาวโุสและรักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีวศิวกรรม บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน่ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : 2 แห่ง 
2559  - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. อมตะ เน็ทเวอร์ค 
2547  - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.อมตะ ปิโตรเลียม 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 : 
ตนเอง : 6.93% (42,750,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชายนางสมหะทยั พานิชชีวะ ซ่ึงเป็นคู่สมรส นายชาติชาย 
พานิชชีวะ 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 5 
 

นายปิยะ เตชากูล 
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ/กรรมการบริหารความเส่ียง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 31 ตุลาคม 2548 

อายุ 53 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์      
-   ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารฝึกอบรม 
-   หลกัสูตรวทิยาการจดัการส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 2/2561 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-   ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่น      

110/2557 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2557  - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. เอทีพี 30 
2548  - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : 1 แห่ง 
2547  - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. แก๊สแอนดเ์กียร์ โซลูชัน่ส์ 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 : 
ตนเอง : 8.91% (55,000,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 7.36% (45,419,894 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 6 
 

นางสมหะทยั พานิชชีวะ / ช่ือ - สกลุเดมิ : สมหะทยั กรมดษิฐ์ 
กรรมการบริษัท 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 30 เมษายน 2556 

อายุ 54 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-   ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารฝึกอบรม 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-    ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 104/2551 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 3 แห่ง 
2556  - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บมจ. เอทีพี 30 
2555  - ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. อมตะ ว ีเอน็ 
2551  - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ชีวาทยั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : 13 แห่ง 
2561  - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ Amata City Ha Long Joint Stock Company 
2561  - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ Amata Asia (Myanmar) Limited 
2560  - ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
2560  - ปัจจุบนั กรรมการและคณะท างานพิจารณารายการท่ีอาจเขา้ข่ายการจดทะเบียน โดยทางออ้ม 

(Backdoor Listing) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2559  - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. อมตะ โฮลด้ิง 
2559  - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company 
2558  - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ Amata Long Thanh Joint Stock Company 
2557  - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์
2554  - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. โกลบอล เอน็ไวรอน เมนทอล เทคโนโลย ี
2551  - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ Amata Asia Limited 
2548  - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ชาติชีวะ 
2547  - ปัจจุบนั President and Director Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 
2539  - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการมูลนิธิอมตะ มูลนิธิอมตะ 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 : 
ตนเอง : 1.53% (9,450,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 14.54% (89,775,000 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสนายชาติชาย พานิชชีวะและเป็นนอ้งสาวของนาย
ววิฒัน์ กรมดิษฐ ์

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 7 
 

นางสุวรรณี ค ามัน่ / ช่ือ -  สกลุเดมิ : สุวรรณี มะธิตะโต 
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 30 เมษายน 2556 

อายุ 66 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาโท คณะแพทยศ์าสตร์ สาขาการพฒันาชุมชน มหาวทิยาลยัควนีส์แลนด ์ประเทศออสเตรเลีย 
-   ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บณัฑิต แผนกวชิาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารฝึกอบรม 
-    ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 27/2552 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-    ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DCP) รุ่นท่ี 118/2552 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : 3 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการและท่ีปรึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
2560 - ปัจจุบนั เลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มูลนิธิพฒันาไท ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ  
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 :  
ตนเอง : ไม่มี  
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.09% (576,250 หุน้)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 8 
 

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒ ิ
กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 30 เมษายน 2556 
ลาออกจากต าแหน่งมีผลวนัท่ี : 1 มกราคม 2563 

อายุ 53 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาเอก Electronic Engineering มหาวทิยาลยัโตเกียว (ประเทศญ่ีปุ่น) 
-   ปริญญาโท Information and Computer Science มหาวทิยาลยัเทคโนโลยโีตโยฮาชิ (ประเทศญ่ีปุ่น) 
-   ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารฝึกอบรม 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-    ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) Director Certification Program (DAP) รุ่น

195/2557       
-    ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย Finance for Non-Finance Director รุ่น 20/2548 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 3 แห่ง 
2561 - 31 ธ.ค. 2562 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. เอทีพี 30 
2557 - 31 ธ.ค. 2562 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. เอทีพี 30 
2556 - 31 ธ.ค. 2562 กรรมการบริษทั/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เอทีพ ี30 
2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงิน ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : 1 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการ โครงการ CU Transformation จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 9 
 

นายก าชัย บุญจริโชต ิ/ ช่ือ - สกลุเดมิ : ธนพล ประสาทเขตการณ์ 
กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 30 เมษายน 2556 

อายุ 57 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
-   ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประวตักิารฝึกอบรม 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่น   

110/2557 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. เอทีพี 30 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เอทีพ ี30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : 1 แห่ง 
2559 - ปัจจุบนั หวัหนา้ส านกังาน ส านกังานกฎหมายนิติพล 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 10 
 

นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์  
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 25 กมุภาพนัธ์ 2563 
มีผลตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 

อายุ 53 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาโท วศิวกรรมบริหาร มหาวทิยาลยัเคโอ, ประเทศญ่ีปุ่น 
-   ปริญญาตรี วศิวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารฝึกอบรม : อยูร่ะหวา่งการอบรมหลกัสูตร 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง 
2563 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

บมจ. เอทีพี 30 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. สายการบินนกแอร์ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : 1 แห่ง 
2535 - ปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 11 
 

นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ / ช่ือ-นามสกลุมเดมิ : นางสาวณภาภรณ์ รัตนเกต ุ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ (ฝ่ายปฎบิัตกิาร)/กรรมการบริหารความเส่ียง 

อายุ 48 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
-   ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประวตักิารฝึกอบรม : ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2559 - ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายปฎิบติัการ) บมจ. เอทีพี 30 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : 1 แห่ง 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.เอน็ พี อาร์ ทรานส์ ทวัร์ 
ประสบการณ์ท างานในอดตี 
2548 - 2559 ผูจ้ดัการฝ่ายบฎิบติัการ บมจ.เอทีพี 30 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 :  
ตนเอง : 0.08% (470,625 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 12 
 

นางสาวพรรณี คูหาวลัย์  
ผู้จดัการอาวุโสฝ่ายการเงนิและบญัชี (CFO) 

อายุ 41 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาวชิาการบญัชีบริหาร วทิยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
-   ปริญญาตรี คณะบญัชี สาขาบญัชี มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
ประวตักิารฝึกอบรม 
-    ประกาศนียบตัร Orientation Course CFO Fofus on Financial Reoprting Class 2/2017 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายการเงินและบญัชี (CFO) บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในอดตี 
2560 - 2561 ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี บมจ. เอทีพี 30 
2561 - 2549 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บมจ. เอทีพี 30 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 13 
 

นางสาวโชตกิา วรีะศิลป์ /  ช่ือ-นามสกลุมเดมิ : นางสาวจนิตนา วรีะศิลป์ 
ผู้จดัการฝ่ายการเงนิและควบคุม 

อายุ 36 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาโท คณะการจดัการและการท่องเท่ียว บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยับูรพา 
-   ปริญญาตรี คณะบญัชี สาขาบญัชี มหาวทิยลยักรุงเทพ 
ประวตักิารฝึกอบรม 
-    อบรมการใชง้านระบบ SET Link ตลาดหลกัทรัพยฯ์ / 2562 
-    เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยัง่ยนื ประจ าปี 2562 รุ่นท่ี 5 / ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2557 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและควบคุม บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในอดตี 
2549 - 2557 ผูช่้วยอาวโุสผูต้รวจสอบบญัชี บจ. ส านกังาน อีวาย 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  
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นายวนิัย พุ่มพศิ  
ผู้จดัการอาวุโสฝ่ายปฎบิัตกิาร 

อายุ 41 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัราชภฎันครสวรรค ์
ประวตักิารฝึกอบรม : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2562 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายปฎิบติัการ บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในอดตี 
2559 - 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายปฎิบติัการ บมจ. เอทีพี 30 
2553 - 2559 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายปฎิบติัการ บมจ. เอทีพี 30 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 
ผู้จดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ/กรรมการบริหารความเส่ียง 

อายุ 43 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการอุตสาหกรรม) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
-   ปริญญาตรี คณะศิลป์ศาสตร์บณัฑิต (ภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ประวตักิารฝึกอบรม : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. เอทีพี 30 
2559 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในอดตี 
2545 - 2559 ตวัแทนฝ่ายบริหารดา้นคุณภาพ บจ. ฟิลิปส์ อิเลก็ทรอนิกส์ (ปทท)  
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 :  
ตนเอง : 0.02% (104,650 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : นอ้งสาวนายก าชยั บุญจิรโชติ 
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นางสาวปนัดดา โชตเินตร 
ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ 
ลาออกเม่ือวนัท่ี 01 ก.ค.2562 

อายุ 43 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาตรี สาขาส่ือมวลชน มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประวตักิารฝึกอบรม : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2561 - 01 ก.ค.2562 ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในอดตี 
2560 - 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ บจ.ทีทีเค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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เลขานุการบริษัท 

นางสุกานดา พุทธรักษา/ช่ือ - นามสกลุ : สุกานดา กติตติานนท์ 

เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 43 ปี 

วุฒิการศึกษา 

-   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

-   ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา 

ประวตักิารฝึกอบรม  

-    อบรมการใชง้านระบบ SET Link ตลาดหลกัทรัพยฯ์ / 2562 

-    เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยัง่ยนื ประจ าปี 2562 รุ่นท่ี 5 / ตลาดหลกัทรัพย ์

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2559 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอทีพี 30 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในอดตี 

2554 - 2558 ผูจ้ดัการอาคาร บจ. ควอลิต้ี พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 :  

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 ณ วนัท่ี 3 สิงคม 2559 โดยมติแต่งตั้ง นางสุกานดา พทุธรักษา เป็นผูท้  า
หนา้ท่ีเลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
คุณสมบัตขิองเลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูค้ดัเลือกบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั โดยคดัเลือกจากบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมและสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัอาจเป็นบุคคลเดียวกนักบัเลขานุการ
คณะกรรมการบริษทัก็ได ้
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ  

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซ่ือสัตย์สุจริต ตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงไดก้ าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ส าหรับเลขานุการบริษทัไวโ้ดยเฉพาะ ดงัน้ี  
1. ใหค้  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารในขอ้กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทัฯ 

ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ดูแลให้การด าเนินกิจการของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปอยา่งราบร่ืน มีประสิทธิภาพสอดคลอ้ง
กบักฏหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2. รับผิดชอบในการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ ประชุมคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ขอ้บงัคบัของ
บริษทั 

3. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

4. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบริษทัฯ  
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

5. จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือนดัประชุม
คณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  

6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารพร้อมทั้งจดัส่งส าเนารายงานการมี
ส่วนไดเ้สียให้ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีบริษทัฯ 
ไดรั้บรายงานนั้น 

7. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
8. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
หลกัในการปฏบิัตงิานของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษทั ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบดว้ยความระมดัระวงัและซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัตามมติคณะกรรมการบริษทัตลอดจนมติผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
1. การตดัสินใจกระท าบนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีน่าเช่ือโดยสุจริตเพียงพอ 
2. การตดัสินใจกระท าไปโดยท่ีตนเองไม่มีส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มของการตดัสินใจในเร่ืองนั้นๆ 
3. การกระท าการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั 
4. กระท าการท่ีมีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสมและไม่กระท าอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัฯ 

อยา่งมีนยัส าคญั 
5. ไม่หาประโยชน์จากการใช้ขอ้มูลของบริษทัท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือการใช้

ทรัพยสิ์นหรือหาโอกาสทางธุรกิจในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑแ์ละหลกัปฎิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

6. ไม่เขา้ท าขอ้ตกลงหรือสัญญาใดๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กบับริษทั
หรือพนกังานหรือลูกคา้และไม่ขดัแยง้ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 

กรณีเลขานุการบริษัท พ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัตหิน้าที่ได้ ซ่ึงเป็นแนวทางการปฏิบติัของเลขานุการบริษทัเม่ือพน้
จากต าแหน่งหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามก าหนดได ้ดงัน้ี 
1. ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งเลขานุการบริษทัคนใหม่ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีเลขานุการบริษทัคนเดิมพน้จาก

ต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
2. ให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจมอบหมายใหก้รรมการท่านหน่ึงท่านใดปฏิบติัหนา้ท่ีแทนในช่วงเวลาท่ีเลขานุการ

บริษทัพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
3. ประธานกรรมการแจง้ช่ือเลขานุการบริษทัต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 

ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบในต าแหน่งดงักล่าว 
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4. ด าเนินการแจง้ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (กลต.) ตามขอ้ 1. และ 2. โดย
รายงานสถานท่ีเก็บเอกสาร
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ข้อมูลบริษัททีเ่กีย่วข้องกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ บมจ. เอทพี ี30 บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

1 2 3 4 5 
1 นายชาติชาย พานิชชีวะ x*,4x,5x*,^19.14 x*,@,^51.00,2! x,@,^100.00 x*,@,- x,@,^99.99,3! x,@,^35.00,2! 
2 นายววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ x**,5x,#1,^11.69     x,@,^25.00,A 
3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.14 x,@,^51.00,2! x,@,^100.00,1! x,@,- x,@,^99.99,3!  
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,#2,^16.27      
5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/      
6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*,/      
7 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ 1x,2x,3x*,/      
8 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ 1x,2x,3x*,/      
9 น.ส. นิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,^,B      
10 น.ส. พรรณี คูหาวลัย ์ 6x,#3      
11 น.ส. โชติกา วรีะศิลป์ 6x      
12 นายวนิยั พุม่พิศ 6x      
13 นางสุกานดา พทุธรักษา 6x,//      
14 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^      
15 น.ส.ปนดัดา โชติเนตร 6x      
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ บมจ. เอทพี ี30 บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

6 7 8 9 10 

1 นายชาติชาย พานิชชีวะ x*,4x,5x*,^19.14 x,@,^25.00,2!  x,@,^17.21 x,@,- x,@,^16.00,1! 
2 นายววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ x**,5x,#1,^11.69      
3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.14      
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,#2,^16.27  x,@,^47.25    
5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/      
6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*,/      
7 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ 1x,2x,3x*,/      
8 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ 1x,2x,3x*,/      
9 น.ส. นิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,^,B      
10 น.ส. พรรณี คูหาวลัย ์ 6x,#3      
11 น.ส. โชติกา วรีะศิลป์ 6x      
12 นายวนิยั พุม่พิศ 6x      
13 นางสุกานดา พทุธรักษา 6x,//      
14 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^      
15 น.ส.ปนดัดา โชติเนตร 6x      
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ บมจ. เอทพี ี30 บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

11 12 13 14 15 
1 นายชาติชาย พานิชชีวะ x*,4x,5x*,^19.14  x,@,^49.99,3! x,@,^50.00,5! x,@,^4.23 x,@,^25.00,2! 
2 นายววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ x**,5x,#1,^11.69      
3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.14      
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,#2,^16.27      
5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/      
6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*,/      
7 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ 1x,2x,3x*,/ /,3x*     
8 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ 1x,2x,3x*,/ /,x3*     
9 น.ส. นิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,^,B      
10 น.ส. พรรณี คูหาวลัย ์ 6x,#3      
11 น.ส. โชติกา วรีะศิลป์ 6x      
12 นายวนิยั พุม่พิศ 6x      
13 นางสุกานดา พทุธรักษา 6x,//      
14 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^      
15 น.ส.ปนดัดา โชติเนตร 6x      

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 23 
 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ บมจ. เอทพี ี30 บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

16 17 18 19 20 

1 นายชาติชาย พานิชชีวะ x*,4x,5x*,^19.14 x*,@,^68.26,5! x** x,@,^25.00,4! x,@,^50.00 x,@,^2.86,5! 
2 นายววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ x**,5x,#1,^11.69      
3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.14      
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,#2,^16.27      
5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/      
6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*,/      
7 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ 1x,2x,3x*,/      
8 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ 1x,2x,3x*,/      
9 น.ส. นิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,^,B      
10 น.ส. พรรณี คูหาวลัย ์ 6x,#3      
11 น.ส. โชติกา วรีะศิลป์ 6x      
12 นายวนิยั พุม่พิศ 6x      
13 นางสุกานดา พทุธรักษา 6x,//      
14 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^      
15 น.ส.ปนดัดา โชติเนตร 6x      
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ บมจ. เอทพี ี30 บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

21 22 23 24 25 

1 นายชาติชาย พานิชชีวะ x*,4x,5x*,^19.14      
2 นายววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ x**,5x,#1,^11.69      
3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.14 x,#2,@ x,@   x* 
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,#2,^16.27      
5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/      
6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*,/      
7 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ 1x,2x,3x*,/      
8 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ 1x,2x,3x*,/      
9 น.ส. นิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,^,B    x,@,^99.94  
10 น.ส. พรรณี คูหาวลัย ์ 6x,#3      
11 น.ส. โชติกา วรีะศิลป์ 6x      
12 นายวนิยั พุม่พิศ 6x      
13 นางสุกานดา พทุธรักษา 6x,//      
14 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^      
15 น.ส.ปนดัดา โชติเนตร 6x      
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ บมจ. เอทพี ี30 บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

26 27 28 29 30 
1 นายชาติชาย พานิชชีวะ x*,4x,5x*,^19.14      
2 นายววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ x**,5x,#1,^11.69 x,@     
3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.14  x* x* x* x* 
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,#2,^16.27      
5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/      
6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*,/      
7 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ 1x,2x,3x*,/      
8 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ 1x,2x,3x*,/      
9 น.ส. นิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,^,B      
10 น.ส. พรรณี คูหาวลัย ์ 6x,#3      
11 น.ส. โชติกา วรีะศิลป์ 6x      
12 นายวนิยั พุม่พิศ 6x      
13 นางสุกานดา พทุธรักษา 6x,//      
14 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^      
15 น.ส.ปนดัดา โชติเนตร 6x      
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ บมจ. เอทพี ี30 บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

31 32 33 
1 นายชาติชาย พานิชชีวะ x*,4x,5x*,^19.14    
2 นายววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ x**,5x,#1,^11.69  #4  
3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.14 x*   
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,#2,^16.27    
5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/    
6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*,/    
7 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ 1x,2x,3x*,/    
8 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ 1x,2x,3x*,/   3x 
9 น.ส. นิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,^,B    
10 น.ส. พรรณี คูหาวลัย ์ 6x,#3    
11 น.ส. โชติกา วรีะศิลป์ 6x    
12 นายวนิยั พุม่พิศ 6x    
13 นางสุกานดา พทุธรักษา 6x,//    
14 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^    
15 น.ส.ปนดัดา โชติเนตร 6x    
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หมายเหตุ :  
1. x* : ประธานกรรมการ, x** : รองประธานกรรมการ, x : กรรมการ, 1x : กรรมการบริษทั, 2x* : ประธานกรรมการตรวจสอบ,2x : กรรมการตรวจสอบ, 3x* : ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง,3x : กรรมการบริหารความเส่ียง, 4x* : ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน,4x : กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, 5x* : ประธานกรรมการบริหาร,5x : 
กรรมการบริหาร, 6x : คณะผูบ้ริหาร, / : กรรมการอิสระ, // : เลขานุการ, ^ : ผูถื้อหุน้สดัส่วนร้อยละ, #1 : ท่ีปรึกษา, #2 : กรรมการผูจ้ดัการ / CEO, #3 : CFO, #4 : ผูอ้  านวยการอาวโุส และ 
- : ไม่มีขอ้มูลเปิดเผยโดยอา้งอิงขอ้มูลจาก DBD 

2.  บมจ. เอทีพี 30 โดยเป็นสดัส่วนการถือหุน้ถือเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 แสดงตามส่วนท่ี 2-1 ขอ้ 7.2 ผูถื้อหุน้ของคณะกรรมการทั้งทางตรงและทางออ้ม แสดงเป็นกลุ่ม 
3. สดัส่วนการถือหุน้โดยกลุ่มพานิชชีวะ ประกอบดว้ย 

-           1! : สดัส่วนการถือหุน้โดยกลุ่มนายชาติชาย พานิชชีวะ (เก่ียวขอ้งกบั นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทยั พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริศ พานิชชีวะ / นางสาว
อาภาพิศ พานิชชีวะ) 

- 2! : สดัส่วนการถือหุน้โดยผา่นบริษทั ชาติชีวะ จ ากดั (เก่ียวขอ้งกบั นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทยั พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริศ พานิชชีวะ / นางสาว
อาภาพิศ พานิชชีวะ)  

- 3! : สดัส่วนการถือหุน้โดยผา่นบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (เก่ียวขอ้งกบั นายชาติชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทยั พานิชชีวะ) 
- 4! : สดัส่วนการถือหุน้โดยผา่นบริษทั คาเธ่ยลี์สแพลน จ ากดั (มหาชน) (เก่ียวขอ้งกบั นายชาติชาย พานิชชีวะ) 
- 5! : สดัส่วนการถือหุน้โดยผา่น บริษทั ไพลกัษณ์ จ ากดั และนายชาติชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทยั พานิชชีวะ (ซ่ึงบริษทั ไพลกัษณ์ ถือโดย บริษทั ชาติชีวะ จ ากดั)  

4. A : สดัส่วนการถือหุน้โดยผา่นบริษทั กรมดิษฐ ์คอร์ป จ ากดั (เก่ียวขอ้งกบั นายววิฒัน์ กรมดิษฐ)์ 
5. B : นางสาวนิชานนัท ์รัตนเกตุ ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็น รองกรรมการผูจ้ดัการ ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 
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รายช่ือบริษัททีเ่กีย่วข้อง 

รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

1. บริษทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจ ากดั ใหบ้ริการบ าบดัน ้ าเสีย 
2. บริษทั ชาติชีวะ จ ากดั ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา 
3. บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 1. ประกอบกิจการก่อสร้างโรงงาน คลงัสินคา้ ซ้ือ ขาย เช่า 

และจดัการทรัพยอ่ื์นเก่ียวกบัโรงงาน คลงัสินคา้ 
2. ประกอบกิจการคา้ท่ีดิน ท าการจดัสรรท่ีดินและบา้น 
3. ประกอบกิจการ พฒันา ซ้ือขาย อสงัหาริมทรัพยท่ี์อยู่
อาศยั 

4. บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั การใหเ้ช่า การขาย การซ้ือและด าเนินงานดา้น
อสงัหาริมทรัพย ์

5. บริษทั อมตะ ปิโตรเลียม จ ากดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์(เช่าสถานท่ีศูนยก์ารคา้ พร้อม
บริการสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง) 

6. บริษทั กรมดิษฐ ์พาร์ค จ ากดั ใหเ้ช่าอาคาร พร้อมทั้งใหบ้ริการและสาธารณูปโภคท่ี
เก่ียวขอ้งและใหเ้ช่าท่ีดิน 

7. บริษทั แก๊สแอนดเ์กียร์ โซลูชัน่ส์ จ ากดั ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์และเคร่ืองใชท้าง
อุตสาหกรรม - คา้ปลีก,คา้ส่ง 

8. บริษทั คาเธ่ยลี์สแพลน จ ากดั (มหาชน) ลิซซ่ิง (ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น) เช่าซ้ือ (รถยนต ์เคร่ืองจกัร และ
ทรัพยสิ์นอ่ืน ) 

9. บริษทั คา้ไพบูลย ์จ ากดั เขา้เป็นหุน้ส่วนจ ากดัความรับผิดชอบในหา้งหุน้ส่วน
จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัจ ากดัและบริษทัมหาชนจ ากดั 

10. บริษทั ชา้งไอแลนด ์รีสอร์ท จ ากดั รีสอร์ทและสปา 
11. บริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) น าเขา้และจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ระบบดบัเพลิง ระบบท า

ความเยน็ ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบพิมพ์
ดิจิตอล 

12. บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั การใหเ้ช่า ขาย ซ้ือและด าเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพย ์ 
13. บริษทั ดีที แอนด ์จี จ ากดั เขา้เป็นหุน้ส่วนจ ากดัความรับผิดชอบในหา้งหุน้ส่วน

จ ากดั หรือเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั 
14. บริษทั ทีทีแอล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ป่ันเสน้ดา้ยและทอผา้ซ่ึงใชว้ตัถุดิบจากเสน้ใยสงัเคราะห์ - 

ผูผ้ลิต 
15. บริษทั ทุนไพบูลย ์จ ากดั ประกอบกิจการโฮลด้ิง 
16. บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) การประกนัวนิาศภยั 
17. บริษทั บางกอก คริสตลั จ ากดั อิฐแกว้ กระเบ้ือง-ผูผ้ลิต,คา้ส่ง 
18. บริษทั ไพบูลยธุ์รกิจ จ ากดั ใหเ้ช่าอาคารสถานท่ีและเฟอร์นิเจอร์ 
19. บริษทั ไพลกัษณ์ จ ากดั ประกอบธุรกิจโฮลด้ิง  
20. บริษทั สีมาธานี จ ากดั หอ้งพกั,อาหาร,เคร่ืองด่ืม,อ่ืนๆ 
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   เอกสารแนบ 1 - 29 
 

รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 
21. บริษทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) ประกอบกิจการลงทุนในบริษทัอ่ืนๆ 
22. บริษทั อมตะ โฮลด้ิง จ ากดั นายหนา้ ตวัแทน ส่งออก อาหารกระป๋อง-ส่งออก 
23. บริษทั กรมดิษฐ ์คอร์ป จ ากดั การใชเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์(ท่ีดิน พ้ืนท่ี) พร้อมการ

ใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง (สาธารณูปโภค) ขายหนงัสือ 
24. บริษทั เอน็พีอาร์ ทรานส์ ทวัร์ จ ากดั ประกอบกิจการใหบ้ริการขนส่งพนกังาน 
25. Amata City Bien Hoa Joint Stock Company พฒันาอุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม 
26. บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จ ากดั ธุรกิจใหบ้ริการโครงข่ายเสน้ใยแกว้น าแสง เพ่ือยกระดบั

ระบบการส่ือสารโทรคมนาคมในนิคมอุตสาหกรรม 
27. Amata City Ha Long Joint Stock Company พฒันาอุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม 
28. Amata Asia (Myanmar) Limited โฮลด้ิง 
29. Amata Township Long Thanh Joint Stock Company พฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศเวยีดนาม 
30. Amata Long Thanh Joint Stock Company พฒันาอุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม 
31. Amata Asia Limited โฮลด้ิง 
32. บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) พฒันานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
33. บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) สายการบินราคาประหยดั 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 
บริษทัฯ ไม่มีบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฎบิัติงานของบริษัท 

(Compliance) 
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เอกสารแนบ 3 - 2 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 ไดแ้ต่งตั้ง นางสาวอรอินทุ ์
อินทร์เจริญสุข เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในมีคุณสมบติั วฒิุ
การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน ดงัน้ี 
นางสาวอรอนิท์ุ อนิทร์เจริญสุข/ช่ือ-นามสกลุเดมิ : อ าภาพร มนพรมมา  
ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในบริษัทฯ 

อายุ 33 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-  ปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) สาขาบญัชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

ประวตักิารฝึกอบรม 
-  ประกาศนียบตัร ผูต้รวจสอบภายในวชิาชีพ (CPIAT) ของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2561) 
- หลกัสูตร “ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย” (CPIAT49) 
- อบรมการบริหารความเส่ียง COSO ERM 2017 ขั้นพ้ืนฐาน 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั ผูต้รวจสอบภายใน บมจ.เอทีพี 30 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในอดตี 
2559 - 2560 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บมจ.เอทีพี 30 
2556 - 2558 หวัหนา้ฝ่ายบญัชี บมจ.เอทีพี 30 
2554 - 2555 พนกังานบญัชี บมจ.เอทีพี 30 
2552 - 2554 พนกังานบญัชี บจ.บี.เค.เซ็นเตอร์ 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 : 
ตนเอง : 0.04% (246,950 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 
บริษทัฯ ไม่มีรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
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เอกสารแนบ 5 
อืน่ๆ 

 
 สารจากประธานกรรมการ 

 รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน 

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

 รายงาน และงบการเงิน 31 ธนัวาคม 2562 
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สารจากประธานกรรมการ 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 
ในปี 2562 ผา่นมา ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมชะลอตวั โดยปัจจยัส าคญัส่วนหน่ึงมาจากภาวะ

เศรษฐกิจโลกและก าลงัซ้ือในประเทศท่ีลดลงจากปีก่อน เช่นเดียวกบัการส่งออกชะลอตวัลงจากมาตรการกีดกนัทางการคา้ 
และ ผลกระทบท่ียดืเยื้อของสงครามการคา้ รวมไปถึงการแขง็ค่าของเงินบาทอยา่งต่อเน่ือง 

แม้ภาพรวมดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจขนส่งโดยตรง แต่บริษัทฯ ไม่ได้รับ
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั อตัราการก าไรสุทธิยงัคงเพ่ิมข้ึน และในช่วงท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนั โดยการสร้างรากฐานเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืในอนาคตภายใตว้สิยัทศัน์ปี 2562  “เติบโตอยา่งย ัง่ยนืดว้ยการพฒันา
องคก์ร”  

บริษทัฯ ขอยดึมัน่การบริหารภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างสมดุลของประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุก
ฝ่ายไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ คูค่า้ พนัธมิตร สงัคม ส่ิงแวดลอ้มและพนกังานบริษทั ควบคู่ไปกบัการสร้างผลประกอบการของ
บริษทัใหเ้ติบโตไปพร้อมกนั  

ทา้ยน้ี ในนามของคณะกรรมการ บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้เป็นอยา่งยิง่ท่ีไดใ้ห้
ความไวว้างใจในการด าเนินงานของบริษทัฯ และขอขอบคุณท่านผูมี้อุปการะคุณทุกท่านท่ีใหก้ารสนบัสนุนดว้ยดีมา และ
ขอถือโอกาสน้ีขอบคุณผูบ้ริหารและพนกังาน ของบริษทัทุกท่าน ท่ีไดร่้วมมือร่วมใจปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบซ่ึง
เป็นส่วนส าคญัยิง่ท่ีช่วยสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัการด าเนินกิจการ ท าใหบ้ริษทัฯ มีความมัน่คงและสามารถเติบโตอยา่ง
ย ัง่ยนืตามเป้าหมายขององคก์รต่อไป 

 

 
 
 

(นายชาติชาย พานิชชีวะ) 
ประธานกรรมการ 

     บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ  
 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้   

 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงจดัท าข้ึนตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดมี้การพิจารณาเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ 
และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและหลกัการประมาณการท่ีสมเหตุสมผลและรอบคอบ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญั
อยา่งเพียงพอและโปร่งใส ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งน้ี งบการเงินดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบและใหค้วามเห็น
อยา่งไม่มีเง่ือนไข จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ 

คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้และด ารงไวซ่ึ้งระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพ่ือใหมี้ความมัน่ใจ
ไดว้่ามีการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น ตลอดจน
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลสอบทานงบการเงิน รวมทั้งประเมิน
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ สามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่ไดว้า่ งบการเงินของบริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) แสดงส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แสดงฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดถูกตอ้งในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
 

 
 
 

(นายชาติชาย พานิชชีวะ) 
ประธานกรรมการ 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้  

 
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ไดรั้บการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการ

ของบริษทั เพ่ือให้บริษทัฯ มีการด าเนินงานท่ีโปร่งใสมีมาตรฐาน มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหารจดัการความเส่ียง 
มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้ งมีการจัดท าและเปิดเผยรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง 
ครบถว้น เป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน คือ  

 
นางสุวรรณี ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายก าชยั บุญจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ 
ดร.สุพจน ์ เธียรวฒิุ กรรมการตรวจสอบ 

  
โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด และมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 คร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและพิจารณา
ในเร่ืองส าคญัต่างๆ โดยสรุป ดงัน้ี  
1. พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ ซ่ึงผา่นการสอบทานและ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดยไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจ าปีเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ การจดัท างบการเงินมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ ทนัต่อเวลา การปฏิบติั
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปก่อนเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั  

2. สอบทานความเหมาะสมของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลของรายการดงักล่าวตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ บริษทัฯ มีกระบวนการพิจารณาท่ีโปร่งใส
เป็นธรรมและมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

3. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ จากรายงานการตรวจสอบภายใน ของ
ผูต้รวจสอบภายในทุกไตรมาส ซ่ึงครอบคลุมระบบงานท่ีส าคญัของบริษทัฯ ตลอดจนติดตามและใหค้  าแนะน าต่างๆ 
กบัผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายจดัการไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน 
และกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4.         การปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนด กฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน
การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามหลกัของกฎหมาย และแนวทางปฏิบติัท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีการด าเนินงานท่ีถูกตอ้งและโปร่งใส สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย 

5. การพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอ
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี ตามเกณฑก์ารประเมินของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ความเป็นอิสระในการ
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ปฏิบติังาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบติังาน และผูส้อบบญัชีมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยมีมติน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัก่อนเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยไดแ้ต่งตั้ง 
บริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2563 ดงัน้ี  

 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 
นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 3930 
นายณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร 5730 
นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ   5874 

 
 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทัฯ มีการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม มีการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สอดคลอ้งกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอและไดจ้ดัท า
รายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

 
 
 

    (นางสุวรรณี ค ามัน่) 
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
    บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้  
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีก าหนดยทุธศาสตร์ นโยบาย 

เป้าหมาย และกรอบการบริหารความเส่ียงขององคก์รให้ครอบคลุมความเส่ียงหลกัทุกดา้น  รวมทั้งดูแลให้มีการวางระบบ

การบริหารจดัการความเส่ียงและพฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพ  

ในรอบบญัชีปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายและเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดร้ายงานความ

เส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงสรุปสาระส าคญัในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี ดงัน้ี  

 วิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งประเมินแนวโนม้ของผลกระทบท่ีอาจมีต่อองค์กร ครอบคลุมความ

เส่ียง 4 ประเภท ดงัน้ี 

1) ความเส่ียงดา้นธุรกิจ  

2) ความเส่ียงทางการเงิน  

3) ความเส่ียงจากการปฏิบติังาน  

4) ความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก  

 ก าหนดแผนและแนวทางการบริหารจดัการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้อยูใ่นระดบัท่ีบริษทัฯ ยอมรับได ้หรือลด

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงข้ึนในอนาคต  

 ติดตามและทบทวนการด าเนินงานตามแผนการบริหารจดัการ ความเส่ียง ภายใตน้โยบายและกรอบการบริหาร

ความเส่ียงท่ีก าหนด  
 

ในรอบบญัชีปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้มุ่งมัน่ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มประสิทธิภาพตามแนว

ปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สามารถควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ

การด าเนินงานของบริษทัฯ  

 
 

 
 

(ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ) 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
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ค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชี 

 





 

 

บริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) 
รำยงำน และ งบกำรเงิน 
31 ธนัวำคม 2562 

 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบดว้ย                                                                               
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของ                            
ผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุป                          
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

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

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

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

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

มลูค่าคงเหลือของยานพาหนะส าหรับขนส่ง 

ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 9 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของ                       
มูลค่ำสุทธิของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งจ ำนวน 587.6 ลำ้นบำทและมีค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
จ ำนวน 55.5 ลำ้นบำท ซ่ึงในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำดงักล่ำวผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำ
คงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งเหล่ำนั้น ดงันั้นกำรประมำณมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำน
ดงักล่ำวจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อจ ำนวนของค่ำเส่ือมรำคำท่ีบนัทึกในระหวำ่งปี 

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

การรับรู้รายได้จากการให้บริการ 

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

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

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง             
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้     
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

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

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน          
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

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

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

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

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                 
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ี 

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

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของบริษทัฯ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

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

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบ                   
กำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืน
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำร                      
ท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุด       ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ี                   
ไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

กรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

กรุงเทพฯ: 25 กุมภำพนัธ์ 2563 



ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 40,909,652            38,067,819            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 59,763,718            57,911,173            

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 791,400                 776,699                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 3,802,890              4,071,981              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 16,237,221            14,488,541            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 121,504,881          115,316,213          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 8 839,331 829,071

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 9 587,615,155          601,361,798          

ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 10 43,847,023            8,870,688              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,582,141              1,191,368              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 633,883,650          612,252,925          

รวมสินทรัพย์ 755,388,531          727,569,138          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)



ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 11 11,967,609 6,413,432

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 39,867,633            38,979,478            

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 830,000                 -                            

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 94,730,614            114,598,363          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,334,881              908,368                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 149,730,737          160,899,641          

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 21,170,000            -                            

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 14 137,496,219          201,117,643          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 30,521,375            23,527,144            

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15 8,615,405              5,001,420              

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,263,500              1,968,500              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 200,066,499          231,614,707          

รวมหนีสิ้น 349,797,236          392,514,348          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 618,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 154,687,500          154,687,500          

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 16

      หุ้นสามญั 617,310,058 หุ้น 

         (2561: หุ้นสามญั 523,463,781 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 154,327,514          130,865,945          

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 16 -                            21,048,125            

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 16 180,575,750          124,267,984          

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 17 10,900,000            8,500,000              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 59,788,031            50,372,736            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 405,591,295          335,054,790          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 755,388,531          727,569,138          

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

(หน่วย: บาท)



หมายเหตุ 2562 2561

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 456,961,077           421,882,329           
รายไดอ่ื้น 1,930,251               1,977,503               

รวมรายได้ 458,891,328           423,859,832           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 339,566,728           314,022,556           
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 51,723,460             46,631,486             

รวมค่าใช้จ่าย 391,290,188           360,654,042           

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 67,601,140             63,205,790             
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (12,891,285)            (15,796,087)            

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 54,709,855             47,409,703             
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (7,888,968)              (6,503,895)              

ก าไรส าหรับปี 46,820,887             40,905,808             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (912,962)                 917,370                  
หกั: ผลกระทบภาษีเงินได้ 19 182,592                  (183,474)                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี (730,370)                 733,896                  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 46,090,517             41,639,704             

ก าไรต่อหุ้น 20

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.079                      0.079                      
ก าไรต่อหุน้ปรับลด 0.078                      0.072                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



บริษทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน)

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -
และช าระแลว้ เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้ มูลคา่หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

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

-                                 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 130,865,945              21,048,125                124,267,984              8,500,000                  50,372,736                335,054,790              
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 16) 23,461,569                (21,048,125)               56,307,766                -                                 -                                 58,721,210                
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 17) -                                 -                                 -                                 2,400,000                  (2,400,000)                 -                                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22) -                                 -                                 -                                 -                                 (34,275,222)               (34,275,222)               
ก าไรส าหรับปี -                                 - - -                                 46,820,887                46,820,887                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                 - - -                                 (730,370)                    (730,370)                    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 46,090,517                46,090,517                
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 154,327,514              -                                 180,575,750              10,900,000                59,788,031                405,591,295              

-                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ก าไรสะสม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)



2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 54,709,855              47,409,703              

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 57,597,376              54,081,474              

   ก  าไรจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง -270,008 (774,535)                 

   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 11,255 290

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,968,624                1,333,324                

   รายไดด้อกเบ้ีย (156,684)                 (117,610)                 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 12,891,285              15,796,087              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 127,751,703            117,728,733            

สินทรัพยด์ าเนินงานเพ่ิมข้ึน

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1,852,545)              (13,908,561)            

   อะไหล่และวสัดุส้ินเปล้ือง (14,701)                   (78,415)                   

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,071,839)              (890,388)                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (713,467)                 (330,541)                 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,408,090                3,339,497                

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,426,513 239,469

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 295,000                   548,000                   

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 127,228,754            106,647,794            

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (267,601)                 (554,032)                 

   รับดอกเบ้ีย 156,684                   117,610                   

   จ่ายดอกเบ้ีย (12,891,285)            (15,796,087)            

   รับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 3,395,140                2,895,027                

   จ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (4,515,035)              (4,071,981)              

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 113,106,657            89,238,331              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)



บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (10,260)                   8,119,872                

จ่ายช าระเจา้หน้ีค่าสินทรัพย์ (704,388)                 (834,997)                 

ซ้ือยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ (7,854,580)              (7,179,833)              

ซ้ือท่ีดิน (34,183,931)            -                              

เงินสดรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง 1,300,000                2,860,000                

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (41,453,159)            2,965,042                

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน 5,554,177                6,413,432                

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 22,000,000              -                              

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 58,721,210              1,701,196                

เงินสดรับล่วงหนา้ค่าหุ้น -                              21,048,125              

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (120,818,173)          (103,139,795)          

จ่ายเงินปันผล (34,268,879)            (15,643,380)            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (68,811,665)            (89,620,422)            

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 2,841,833                2,582,951                

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 38,067,819              35,484,868              

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 40,909,652              38,067,819              

-                          -                          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด 

   ยานพาหนะส าหรับขนส่งเพ่ิมข้ึนจากการท าสญัญาเช่าการเงิน 37,329,000              96,141,501              

ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 178,109                   704,388                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562
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บริษัท เอทพี ี30 จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

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

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

3.    มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวำ่งปี บริษทัฯไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับ          
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำร
บญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ อย่ำงไรก็ตำม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปได้
ดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 
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มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

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

มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 
สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือ
จดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับผูใ้ช้
มำตรฐำน ยกเวน้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำร
ส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและ                                
กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภท
ของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business 
Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่ม
น้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำร
บญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯคำดว่ำกำรน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำใช้ จะมีผลกระทบจำกกำรรับรู้รำยกำรผล
ขำดทุนดำ้นเครดิต ซ่ึงบริษทัฯตอ้งรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
โดยไม่จ  ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัฯจะใชว้ิธีกำรอย่ำงง่ำยใน
กำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยสุ ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ 
ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และ
กำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดั
มูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิง
นั้นมีมูลค่ำต ่ำ 
กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำร
เช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 
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บริษทัฯคำดว่ำจะน ำมำตรฐำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำ 
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัใช้คร้ังแรกโดยกำรปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี                                  
1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯคำดวำ่กำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำวมำใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 คือ สินทรัพย์ของบริษัทฯมีจ ำนวนเพิ่มข้ึนรวมทั้ งส้ินประมำณ                                                 
5.3 ลำ้นบำท และหน้ีสินของบริษทัฯมีจ ำนวนเพิ่มข้ึนรวมทั้งส้ินประมำณ 5.3 ลำ้นบำท  

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 รำยไดค้ำ่จำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรเรียบร้อยแลว้ 

 4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

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

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ    
ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

4.4 อะไหล่และวสัดุส้ินเปลอืง 

 อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่รำคำใด                                
จะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรเม่ือมีกำรเบิกใช ้

4.5 ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ทีด่ิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำ
ตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของ
สินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

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

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน ยำนพำหนะส ำหรับขนส่งระหวำ่งประกอบและส่วนปรับปรุงอำคำร
เช่ำระหวำ่งก่อสร้ำง 

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

4.6 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯหรือ                                  
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.7 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของ         
ส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่
มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว                                           
ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ได้มำตำม          
สัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

 สัญญำเช่ำยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของ        
ส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน
รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 

4.8 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยข์องบริษทัฯหำกมีขอ้
บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำ
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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4.9 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสมทบและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 บริษัทฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลด                   
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมิน 
ภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.10 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษัทฯจะบันทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต                             
ได้เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป                     
เพื่อปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.11 ภำษีเงินได้  

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ
จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรำ
ภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะไม่มีก ำไร   
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.12 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผู ้อ่ืนโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ี เ กิด ข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผู ้ซ้ือและผู ้ขำย                                                
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรม
โดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด 

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ ำ 
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5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ          
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ี       
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน     
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ 

 กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 สัญญำเช่ำ 

 ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำร   
ไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษทัฯไดโ้อนหรือรับ
โอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

 ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ทีด่ิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

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

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ท่ีดิน ส่วนปรับปรุง       
อำคำรเช่ำ และอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำ                                                   
จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคต ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 
อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้  
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6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไป
ตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน
เหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2562 2561 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั    
ตน้ทุนบริกำรรถร่วม 4.9 4.9 อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำย 6.3 6.4 อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 2.1 1.7 อตัรำตำมสญัญำ 
ค่ำท่ีปรึกษำ 0.6 0.6 อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 

 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561                           
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
ค่ำเบีย้ประกนัภัยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั   

บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) (มีกรรมกำรร่วมกนั) 3,300 4,250 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - บุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 12)   
บริษทั เอน็พีอำร์ ทรำนส์ ทวัร์ จ ำกดั (มีผูบ้ริหำรร่วมกนั) 875 903 
นำยวินยั พุ่มพิศ (ผูจ้ดักำรของบริษทัฯ) 170 213 

นำยอ ำพล เตชำกลู (นอ้งชำยกรรมกำรผูจ้ดักำร) 150 160 

 1,195 1,276 

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

(มีกรรมกำรร่วมกนั) 2,644 1,808 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรคำ้งจ่ำย - บริษทั กรมดิษฐพ์ำร์ค จ ำกดั                      

(มีกรรมกำรร่วมกนั) 257 232 

 2,901 2,040 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,591 14,180 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,741 385 
รวม 15,332 14,565 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคงคำ้ง
นบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 53,906 51,308 
คำ้งช ำระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  1,958 3,072 
    3 - 6 เดือน 955 1,377 
    6 - 12 เดือน 160 - 
    มำกกวำ่ 12 เดือน 396 - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 57,375 55,757 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรคำ้งรับ 1,867 1,946 
เงินทดรองจ่ำย 82 58 
ลูกหน้ีอ่ืน 440 150 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 59,764 57,911 

8. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือของเงินฝำกธนำคำรน้ีบริษทัฯไดน้ ำไปค ้ำประกนัหนงัสือค ้ำประกนัธนำคำร 
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9. ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 

(หน่วย: พนับำท) 
 

ยำนพำหนะ 
ยำนพำหนะ 
ส ำหรับขนส่ง  

 ส ำหรับขนส่ง ระหวำ่งประกอบ รวม 
รำคำทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 738,194 400 738,594 
ซ้ือเพิ่ม 100,243 2,532 102,775 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (5,510) (200) (5,710) 
โอน 2,759 (2,532) 227 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 835,686 200 835,886 
ซ้ือเพิ่ม 43,308 675 43,983 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (2,553) - (2,553) 
โอน (911) (564) (1,475) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 875,530 311 875,841 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561  185,787 - 185,787 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  52,118 - 52,118 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (3,625) - (3,625) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีโอน 244 - 244 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  234,524 - 234,524 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 55,507 - 55,507 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (1,523) - (1,523) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีโอน (282) - (282) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 288,226 - 288,226 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  601,162 200 601,362 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 587,304 311 587,615 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี    
2561 (รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร)   52,118 
2562 (รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร)   55,507 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งซ่ึงได้มำตำมสัญญำเช่ำ      
ทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนประมำณ 399 ลำ้นบำท (2561: 460 ลำ้นบำท) 
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10. ทีด่ิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 

  (หน่วย: พนับำท) 
   เคร่ืองตกแต่ง  ส่วนปรับปรุง   
  ส่วนปรับปรุง และเคร่ืองใช ้ เคร่ืองมือ  อำคำรเช่ำ   

 ท่ีดิน อำคำรเช่ำ ส ำนกังำน เคร่ืองใช ้ ระหวำ่งก่อสร้ำง ยำนพำหนะ รวม 

รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 - 8,369 4,794 1,623 - 1,635 16,421 
ซ้ือเพ่ิม - 177 601 139 334 - 1,251 
ตดัจ ำหน่ำย - - (16) - - - (16) 
โอน - 243 (43) (93) (334) - (227) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - 8,789 5,336 1,669 - 1,635 17,429 
ซ้ือเพ่ิม 34,184 154 866 154 204 - 35,562 
ตดัจ ำหน่ำย - - (132) (4) - - (136) 
โอน - 50 - 14 (64) 1,475 1,475 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 34,184 8,993 6,070 1,833 140 3,110 54,330 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 - 2,164 3,300 1,313 - 296 7,073 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 802 639 139 - 164 1,744 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
ส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย 

 
- - (15) - - - (15) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ              
ส่วนท่ีโอน 

 
- 30 (47) (227) - - (244) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - 2,996 3,877 1,225 -  460 8,558 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 686 617 154 - 311 1,768 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
ส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย 

 
- - (122) (3) - - (125) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ              
ส่วนท่ีโอน 

 
- - - - - 282 282 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 3,682 4,372 1,376 - 1,053 10,483 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 34,184 5,311 1,698 457 140 2,057 43,847 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2561 (จ ำนวน 1.4 ลำ้นบำท รวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร) 1,744 

2562 (จ ำนวน 1.6 ลำ้นบำท รวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร) 1,768 
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11. เงินเบิกเกนิบัญชีธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรท่ียงัไม่ได้เบิกใช้จ  ำนวน 19.0 ล้ำนบำท                    
(2561: 17.6 ลำ้นบำท) 

12. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 
 (หน่วย: พนับำท) 

 2562 2561 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 28,641 26,922 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 1,195 1,276 
เจำ้หน้ีอ่ืน 1,034 1,079 
เจำ้หน้ีค่ำสินทรัพย ์ 178 704 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 5,735 6,602 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 2,901 2,040 
เงินทดรองรับ 184 356 
รวม 39,868 38,979 

13. เงินกู้ยมืระยะยำว 
(หน่วย: พนับำท) 

 2562 2561 
เงินกูย้มืระยะยำว 22,000 - 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (830) - 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 21,170 - 

ยอดคงเหลือเป็นเงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้เป็นรำยเดือน
เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2563 และคิดดอกเบ้ียในอตัรำท่ีอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นต ่ำ 

เงินกูย้มืดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดทะเบียนจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกู้ท่ียงัไม่ได้เบิกใช้เป็นจ ำนวน                                  
18 ลำ้นบำท (2561: ไม่มี) 
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14. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 244,837 337,598 
หกั : ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (12,610) (21,882) 
รวม 232,227 315,716 
หกั : ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (94,731) (114,598) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี 137,496 201,118 

 บริษทัฯได้ท ำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษทัลีสซ่ิงหลำยแห่งเพื่อเช่ำยำนพำหนะส ำหรับขนส่งเพื่อใช้ใน                    
กำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำ 4 - 5 ปี  

บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 101,766 143,071 244,837 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (7,035) (5,575) (12,610) 
มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ิน                       
ตำมสญัญำเช่ำ 94,731 137,496 232,227 

  
 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 125,866 211,732 337,598 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (11,268) (10,614) (21,882) 
มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ิน                         
ตำมสญัญำเช่ำ 114,598 201,118 315,716 
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15. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 5,001 5,139 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:   
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  1,484 1,160 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 171 173 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 1,314 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
ขำดทุน(ก ำไร)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - 123 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนทำงกำรเงิน 913 259 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - (1,299) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (268) (554) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 8,615 5,001 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงใน              
รำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ึงได้ก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซ่ึงท ำงำน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กฎหมำยดงักล่ำว
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำร
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริษทัมีฯหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำนเพิ่มข้ึน 1.3 ลำ้นบำท บริษทัฯบนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้
ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จของปีปัจจุบนั 

 บริษทัฯคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ เป็นจ ำนวนประมำณ                                 
0.3 ลำ้นบำท (2561: 0.3 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯประมำณ 12 ปี (2561: 12 ปี) 
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 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 2562 2561 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 1.6 2.7 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต (ข้ึนอยูก่บัชนิดกำรจำ้งงำน) 4 - 6 4 - 6 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัรำคิดลด (0.3) 0.3 (0.3) 0.3 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 0.4 (0.3) 0.3 (0.3) 

16. ทุนเรือนหุ้น/ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

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

 ในเดือนพฤษภำคม 2562 ผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญรวมเป็นจ ำนวน 69.08                                   
ลำ้นหน่วย โดยบริษทัฯไดจ้ดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ ำนวน 69.08 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.25 บำท ในรำคำกำรใช้
สิทธิหุ้นละ 0.85 บำท รวมเป็นมูลค่ำ 58.72 ล้ำนบำท และบริษทัฯได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนท่ีช ำระแลว้
ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2562 

 ยอดคงเหลือของใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญัท่ียงัไม่ไดมี้กำรใชสิ้ทธิจ ำนวน 1.44 ลำ้นหน่วย หมดอำยุ
กำรใชสิ้ทธิแลว้เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2562  

17. ส ำรองตำมกฎหมำย 

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

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

19. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:    
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 712 - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:    
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว                                      

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 7,177 6,504 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 7,889 6,504 

 จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก ำไร (ขำดทุน)        

จำกประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (183) 183 

  

 (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 116,749 99,600 
ค่ำใชจ่้ำยรถร่วม 57,743 59,523 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 57,597 54,081 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัและค่ำ พ.ร.บ. 16,266 13,672 
ค่ำน ้ำมนั 95,682 92,200 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัรถยนต ์ 24,614 19,909 
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 รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 54,710 47,410 

   
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 10,942 9,482 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:   

ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 40 49 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม (3,093) (3,027) 

รวม (3,053) (2,978) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 7,889 6,504 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 1,723 1,000 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - 4,471 

รวม 1,723 5,471 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 24,798 19,844 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 7,446 9,154 

รวม 32,244 28,998 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 30,521 23,527 
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20. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  

 ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของ
จ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปีกบัจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้น
สำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญั โดยสมมติวำ่ไดมี้
กำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัตน้งวด 

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลด แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 ก ำไรส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

จ ำนวนหุน้สำมญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั ก ำไรต่อหุน้ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก ำไรส ำหรับปี 46,821 40,905 590,434 516,746 0.079 0.079 

ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำปรับลด       
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั                      
ท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (ATP30-W1) - - 11,044 50,968   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯสมมติวำ่                         
มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 46,821 40,905 601,478 567,714 0.078 0.072 

21. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

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

 บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ ให้บริกำรรถรับส่ง
พนักงำน และบริษัทฯด ำ เ นินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์ เ ดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเ มิน                                                 
ผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้     
เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน ดงันั้น                    
รำยได้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำม              
ส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

ในปี 2562 และ 2561 บริษัทฯ ไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10                       
ของรำยไดข้องกิจกำร 
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22. เงินปันผล 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (ลำ้นบำท) (บำท) 

เงินปันผลประจ ำปี 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                
เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2561 15.6 0.03 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2561  15.6 0.03 

    
เงินปันผลประจ ำปี 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                

เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2562 21.9 0.04 
เงินปันผลระหวำ่งกำล 
   ส ำหรับปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ                
เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2562 12.3 0.02 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2562  34.2 0.06 

23. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

23.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำท่ีดิน พื้นท่ีในอำคำรและอุปกรณ์ อำยุของสัญญำมี
ระยะเวลำโดยเฉล่ีย 1 - 4 ปี 

บริษทัฯ มีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
จ่ำยช ำระ   

ภำยใน 1 ปี 2.1 3.7 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 0.3 1.5 

23.2 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีหนังสือค ้ ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ ำนวนเงิน 6.7 ลำ้นบำท (2561: 6.7 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ 
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24. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

24.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ     
เงินสด ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ ำประกัน เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร                  
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะยำวและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน บริษทัฯมีควำมเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ี          
โดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คำดว่ำจะ
ได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคัญจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษัทฯไม่มี            
กำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ี   
บริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 
เงินกูย้ืมระยะยำวและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ไม่มีดอกเบ้ีย
หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียตลำดในปัจจุบนั 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน  ปรับข้ึนลง ไม่มี   

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 39.3 1.6 40.9 0.25 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 59.8 59.8 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - 0.8 - 0.8 1.25 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร - - 12.0 - 12.0 MOR 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 39.9 39.9 - 
เงินกูย้มืระยะยำว 0.8 21.2 - - 22.0 หมำยเหตุ 13 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 94.7 137.5 - - 232.2 3.58 - 6.87 
  
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน  ปรับข้ึนลง ไม่มี   

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 32.4 5.7 38.1 0.37 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 57.9 57.9 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - 0.8 - 0.8 1.25 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร - - 6.4 - 6.4 MOR 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 39.0 39.0 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 114.6 201.1 - - 315.7 3.60 - 7.87 

24.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำ
ตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
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25. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ  คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม                          
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                           
31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.86:1 (2561: 1.17:1)  

26. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญั                           
ผูถื้อหุน้ประจ ำปี ดงัต่อไปน้ี 

1) จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2562 จ  ำนวนประมำณ 2.4 ลำ้นบำท เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยของบริษทัฯ 

2) จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจำกก ำไรของปี 2562 ในอตัรำหุ้นละ 0.02 บำท รวมเป็นเงินประมำณ                           
12.4 ลำ้นบำท 

3) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำกจ ำนวน  154.69 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญจ ำนวน  618.75 ล้ำนหุ้น                                               
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ0.25 บำท) เป็นจ ำนวน  154.33 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญจ ำนวน  617.31 ล้ำนหุ้น                                  
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท) โดยกำรยกเลิกหุ้นสำมญัท่ียงัไม่ได้จ  ำหน่ำยจ ำนวน 1.44 ล้ำนหุ้น                                                  
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท ซ่ึงส ำรองไวส้ ำหรับกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิ (ATP30 -W1) 

27. กำรอนุมัติงบกำรเงิน  

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2563 


