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1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรรถโดยสำรขนส่ งบุคลำกรระหว่ำงแหล่งที่พกั อำศัยใน
เขตชุมชน ไปยังโรงงำนอุ ตสำหกรรมหรื อสถำนประกอบกำร โดยเฉพำะในเขตนิ คมอุตสำหกรรมในภำคตะวันออก ซึ่ ง
ได้รับใบอนุญำตผูป้ ระกอบกำรขนส่งไม่ประจำทำงจำกกรมกำรขนส่งทำงบก มีรถโดยสำรให้บริ กำรแบ่งประเภท ดังนี้
-

ประเภทรถโดยสาร
จานวนที่นั่ง
รถบัส
มำกกว่ำ 40
รถมินิบสั / ไมโครบัส ไม่เกิน 30 / ไม่เกิน 21
รถตู้ วีไอพี
10
รถตู้
13

บริ ษทั ฯ มีรถโดยสำรที่ให้บริ กำร 2 รู ปแบบดังนี้
1.
รถโดยสำรของบริ ษทั รวมจำนวน 308 คันหรื อคิดเป็ นร้อยละ 80.63 ประกอบด้วย รถบัสจำนวน 192 คันหรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 50.26 ส่วนที่เหลือเป็ นประเภทอื่นได้แก่ รถมินิบสั รถตู ้ และรถตู ้ วีไอพี คิดเป็ นร้อยละ 30.37
ของจำนวนรถโดยสำร
2.
รถโดยสำรรถร่ วมบริ กำรรวมจำนวน 74 คันหรื อคิดเป็ นร้อยละ 19.37 ประกอบด้วยรถตูจ้ ำนวน 63 คันหรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 16.49 ส่วนที่เหลือเป็ นรถบัสคิดเป็ นร้อยละ 2.88 ของจำนวนรถโดยสำร
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้นำมำตรฐำนกำรบริ หำรควำมปลอดภัยทำงถนน (BSI ISO39001: 2012 Road traffic safety
management system) มำใช้ในกำรบริ หำรจัดกำรกระบวนกำรเดิ นรถ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรให้บริ กำรต่อลูกค้ำให้เกิด
ควำมพึงพอใจมำกที่สุด อีกทั้งกำรให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพของพนักงำน โดยเฉพำะนักขับตั้งแต่กระบวนกำร
สรรหำ ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร กำรอบรม กำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรให้บริ กำรและปลูกฝังกำรใส่ ใจต่อคุณภำพชีวติ และ
ทรัพย์สินของผูโ้ ดยสำรและผูร้ ่ วมใช้เส้นทำง
1.1 นโยบายการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
เรำจะเป็ นผูน้ ำในกำรให้บริ กำรรั บ -ส่ งบุ คลำกรให้แ ก่ โ รงงำนอุ ต สำหกรรมต่ ำ งๆ โดยควำมมุ่ ง มัน่ พัฒ นำกำร
ให้บริ กำรเพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจแก่ผใู ้ ช้บริ กำรและสร้ำงมำตรฐำนกำรให้บริ กำรจนเป็ นที่ยอมรับในระดับสำกล
พันธกิจและวัตถุประสงค์
รักษำฐำนธุรกิจให้เข้มแข็ง เสริ มสร้ำงกำรเติบโตและขยำยฐำนธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องสู่ควำมยัง่ ยืน
กำรปรับใช้เทคโนโลยีในกำรให้บริ กำรและควบคุมกำรเดินรถเกี่ยวเนื่องกับควำมปลอดภัยและตอบสนองควำมพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ กำรอย่ำงสม่ำเสมอ
กำรพัฒนำและเสริ มสร้ำงศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ
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กลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัท (Strategy)
- กำรรั ก ษำฐำนลู ก ค้ำ เดิ ม ควบคู่ กับ สร้ ำ งฐำนลู ก ค้ำ ใหม่ ด้ว ยกำรให้บ ริ ก ำรที่ มี คุ ณ ภำพ สร้ ำ งควำมพึ ง พอใจแก่
ผูใ้ ช้บริ กำร
- กำรพัฒนำระบบปฏิบตั ิกำรและมำตรฐำนกำรให้บริ กำรรับ-ส่งบุคลำกรที่มีคุณภำพ
- กำรพัฒนำและเสริ มสร้ำงศักยภำพของบุคลำกรให้ได้มำตรฐำน
เป้ าหมายระยะยาวของบริษัท
ระยะเวลำ 1 ปี : บริ ษทั ฯ ยังมุ่งเน้นดำเนินงำนตำมกลยุทธ์หลักและพันธกิจขององค์กร โดยวำงเป้ ำหมำยกำรเติบโต
ของรำยได้จำกกำรให้บริ กำรประมำณ 5-10% จำกลูกค้ำรำยเดิมและลูกค้ำรำยใหม่จำกกำรขยำยพื้นที่นอกเขตภำค
ตะวันออก อีกทั้งกำรบริ หำรจัดกำรต้นทุนกำรให้บริ กำรและค่ำใช้จ่ำยลดลงจำกปี ก่อน โดยบริ ษทั ตั้งเป้ ำหมำยกำร
เติบโตในปี ไม่นอ้ ยกว่ำ 5-10% และรักษำอัตรำกำรทำกำไรไม่ต่ำกว่ำ 10%
ระยะเวลำ 3 ปี : บริ ษ ัท ฯ ยัง มี เ ป้ ำหมำยในกำรพัฒนำระบบบริ ห ำรบุ ค ลำกรอย่ำ งต่ อเนื่ อ ง ได้แ ก่ สร้ ำ ง
วัฒนธรรมองค์กร กำรพัฒนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถของนักขับอย่ำงมืออำชี พ กำรจัดทำแผนกำรสื บทอด
ตำแหน่งให้ตอบสนองต่อกลยุทธ์และรองรับกำรเติบโตของบริ ษทั ในอนำคต
1.2

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริ ษทั ฯ เริ่ มประกอบธุรกิจกำรให้บริ กำรรับ-ส่ ง บุคลำกรเมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2548 โดยมีผกู ้ ่อตั้งได้แก่ นำยปิ ยะ เต
ชำกูล ดร.วิวฒั น์ กรมดิษฐ์และนำยชำติชำย พำนิชชีวะ ร่ วมกันและเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อ
วันที่ 27 สิ งหำคม 2558 นับจำกนั้นได้ขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบนั กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญของ
บริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี้
ปี
2548

-

2559

2560

-

-

รายละเอียด
เดือนตุลำคม บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 1.00 ล้ำนบำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ในชื่ อบริ ษทั
อมตะ ทรำนสปอร์ต 30 จำกัด สำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ต.บ้ำนเก่ำ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160
บริ ษทั ฯ ได้รับใบอนุญำตผูป้ ระกอบกำรขนส่ งไม่ประจำทำงจำกกรมกำรขนส่ งทำงบก ระยะเวลำ 5 ปี
บริ ษทั ฯ เริ่ มให้บริ กำรรับ-ส่ งบุคลำกรในเขตนิ คมอุตสำหกรรมอมตะซิ ต้ ีชลบุรีและนิ คมอุตสำหกรรมอมตะซิ ต้ ีระยอง
ด้วยรถบัส 1 คันและรถตู้ 2 คัน
เดือนมกรำคม บริ ษทั ได้รับใบอนุญำตผูป้ ระกอบกำรขนส่ งไม่ประจำทำงจำกกรมกำรขนส่ งทำงบกต่ออีก 5 ปี
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 4 เม.ย. บริ ษทั มีกำรประกำศจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนิ นกำรปี 2558
เป็ นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.022 บำทรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 9.68 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 82.92 ของกำไรสุ ทธิ หลังหัก
สำรองทำงกฎหมำย กำหนดวันจ่ำยเงินปันผลวันที่ 1 พ.ค. 2559
บริ ษทั มีรถโดยสำรที่ให้บริ กำรของบริ ษทั จำนวน 176 คัน ซื้ อเพิ่มในระหว่ำงปี จำนวน 37 คัน
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2560 วันที่ 3 เม.ย. บริ ษทั มีกำรประกำศจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนิ นกำรปี 2559
เป็ นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.04473 บำทรวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 19.68 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 94.74 ของกำไรสุ ทธิ หลัง
หักสำรองทำงกฎหมำย กำหนดวันจ่ำยเงินปั นผลวันที่ 2 พ.ค. 2560 มีรำยละเอียด ดังนี้
1. จ่ำยเงินปันผลเป็ นหุ ้นสำมัญ อัตรำ 8:1 หุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 0.03125 บำทต่อหุ ้น (เศษของหุ้นปันผลให้ปัด
ทิ้ง)
2. จ่ำยเงินปันผลเป็ นเงินสด ในอัตรำหุ ้นละ 0.01348 บำท
3. บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ ้นปั นผลและกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ดังนี้
- รองรับกำรจ่ำยหุ้นปั นผลจำนวน 55.00 ล้ำนหุ้นสำมัญ
- รองรับกำรแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิ ทธิฯ จำนวน 123.75 ล้ำนหุ้นสำมัญ (1:1 หุ้นสำมัญ)
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ปี
-

2561

-

2562

-

-

2563

1.3

-

รายละเอียด
บริ ษทั ฯ มีกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสำมัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1) จำนวน 123,750,000 หน่วย ให้
สิ ทธิ แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิม 4:1 หุ้นสำมัญ ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ 2 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 24 พ.ค. 60 ถึงวันที่ 23 พ.ค. 62 รำคำกำรใช้สิทธิ
ฯ 0.85 บำทต่อหุ้นสำมัญ
บริ ษทั มีรถโดยสำรที่ให้บริ กำรของบริ ษทั จำนวน 238 คัน ซื้ อเพิ่มในระหว่ำงปี จำนวน 62 คันและขำยรถตูจ้ ำนวน 1 คัน
เดือนสิ งหำคม บริ ษทั ได้รับมำตรฐำนกำรรับรองกำรบริ หำรควำมปลอดภัยทำงถนน (BSI ISO39001 : 2012 Road traffic
safety management system) นับตั้งแต่วนั ที่ 1 ส.ค. 60 ถึงวันที่ 23 พ.ค. 63
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 2 เม.ย. บริ ษทั มีกำรประกำศจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนิ นกำรปี 2560
เป็ นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.030 บำทรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 15.64 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 62.96 ของกำไรสุ ทธิ หลังหัก
สำรองทำงกฎหมำย กำหนดวันจ่ำยเงินปันผลวันที่ 30 เม.ย. 2561
บริ ษทั มีรถโดยสำรที่ให้บริ กำรของบริ ษทั จำนวน 280 คัน ซื้ อเพิม่ ในระหว่ำงปี จำนวน 44 คันและขำยรถบัสจำนวน 2 คัน
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 2 เม.ย. บริ ษทั มีกำรประกำศจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนิ นกำรปี 2561
เป็ นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.040 บำทรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 21.63 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 56.51 ของกำไรสุ ทธิ หลังหัก
สำรองทำงกฎหมำย กำหนดวันจ่ำยเงินปันผลวันที่ 30 เม.ย. 2562
ที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 4/2562 วันที่ 5 พ.ย. บริ ษทั มีกำรประกำศจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลสำหรับผลกำร
ดำเนิ นงำนเก้ำเดือนปี 2562 เป็ นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.020 บำทรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 12.35 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นร้อยละ
36.02 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองทำงกฎหมำย กำหนดวันจ่ำยเงินปั นผลวันที่ 4 ธ.ค. 2562
บริ ษทั มีรถโดยสำรที่ให้บริ กำรของบริ ษทั จำนวน 308 คัน ซื้ อเพิ่มในระหว่ำงปี จำนวน 30 คันและขำยรถบัสจำนวน 1 คัน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 ก.พ. บริ ษทั มีมติจ่ำยเงินปั นผลสำหรับปี สำหรับผลกำรดำเนินงำนปี 2562
เป็ นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.020 บำท จำนวน 12.35 ล้ำนบำท ซึ่งมีจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลไปแล้วเป็ นเงินสดในอัตรำ
หุ้น 0.020 บำท จำนวน 12.35 ล้ำนบำท รวมทั้งสิ้ น 25.70 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 55.59 ของกำไรสุ ทธิ หลังหัก
สำรองทำงกฎหมำย กำหนดวันจ่ำยเงินปั นผลสำหรับปี วันที่ 30 เม.ย. 2563 โดยจะเสนออนุมตั ิที่ประชุมสำมัญประจำปี
2563 ต่อไป

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษทั ฯ ไม่มีบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ลักษณะการให้ บริการ โดยแบ่งสัดส่วนรำยได้ออกเป็ น 2 กลุ่มคือ
1.
รายได้ จากการให้ บริการ
รถโดยสารของบริษัท :
รถโดยสำรของบริ ษทั ฯ ทุกคัน ต้องมีลกั ษณะที่ ถูกต้องตำมกฎหมำย โดยมีแผ่นป้ ำยทะเบี ยนรถเป็ นพื้นสี
เหลื อง ตัวอักษรและตัวเลขเป็ นสี ดำ ขึ้ นต้นด้วย 30-xxxx และมี โครงสร้ ำงรถโดยสำรที่ เหมำะสมกับกำรขนส่ ง
บุคลำกร มีควำมปลอดภัยและสะดวกสบำยต่อผูโ้ ดยสำร โดยบริ ษทั ได้ร่วมมือกับผูผ้ ลิตและจำหน่ำยรถชั้นนำ อำทิ ฮี
โน่ สแกนเนี ยและเมอร์ เซเดส-เบนซ์ โตโยต้ำ และยู่ท ง เป็ นต้น ในกำรออกแบบโครงสร้ ำงรถโดยสำรที่ เป็ น
มำตรฐำน
รถโดยสารร่ วมบริการ :
รถโดยสำรร่ วมบริ กำร เป็ นรถโดยสำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรบริ หำรจัดกำรของบริ ษทั จำกกำรคัดเลือกและกำหนด
นโยบำย ซึ่ งเป็ นทั้งบุคคลหรื อนิ ติบุคคล แต่ตอ้ งได้รับอนุญำตให้เป็ นผูป้ ระกอบกำรรถโดยสำรขนส่ งไม่ประจำทำง
จำกกรมกำรขนส่งทำงบกเท่ำนั้น
2.
รายได้ อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ ยรับเงิ นฝำกธนำคำร กำไรจำกกำรจำหน่ ำยทรัพย์สินและรำยได้อื่น อำทิ
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรด้ำนกำรบริ หำรเพิ่มเติมแก่รถร่ วมบริ กำร เงินรับคืนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงำนลำออก
และกำรขำยอะไหล่ที่เสื่ อมสภำพ เป็ นต้น
ภาพตารางแสดง โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
รายได้รวม

รายได้จากการให้ บริการ
1. รถโดยสารของบริษทั
1.1 รถบัส
1.2 รถมินิบสั
1.3 รถตู้
1.4 รถตู้ วีไอพี
2. รถโดยสารร่ วมบริการ
รวมรายได้จากการให้ บริการ
รายได้อนื่

ปี 2560
คัน จานวน
238
186
11
33
8
90
328

277.66
249.51
4.52
21.62
2.01
69.84
347.50
1.14

ร้ อยละ

ปี 2561
คัน จานวน

79.90%
71.80%
1.30%
6.22%
0.58%
20.10%
100.00%

280
193
28
51
8
90
370

352.40
289.83
27.00
31.52
4.05
69.48
421.88
1.98

ร้ อยละ

ปี 2562
คัน จานวน

ร้ อยละ

83.53%
68.70%
6.40%
7.47%
0.96%
16.47%
100.00%

308
192
30
79
7
74
382

85.47%
64.64%
8.13%
11.71%
0.99%
14.53%
100.00%

390.55
295.36
37.15
53.51
4.53
66.41
456.96
1.93
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ภาพกราฟแสดง โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 แยกตามอุตสาหกรรมของลูกค้ า ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
ชิ ้นส่วนประกอบรถยนต์

ผลิตยางรถยนต์

น ้ามันเชื ้อเพลิงและปิ โตร
เคมี

เครื่องใช้ ไฟฟ้า

สินค้ าอุปโภค

เหล็ก

อื่นๆ

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

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

จำกภำพแสดง สัดส่วนรำยได้จำกกำรให้บริ กำรแยกตำมอุตสำหกรรมของลูกค้ำที่มีควำมหลำกหลำย เนื่องจำกบริ ษทั
ต้องกำรป้ องกันไม่ให้กลุ่มลูกค้ำมี กำรกระจุ กตัวและพึ่งพิงกลุ่มอุตสำหกรรมใดๆ มำกเกิ นไป ซึ่ งอำจมี ควำมเสี่ ยงหำก
อุตสำหกรรมนั้นอยูใ่ นช่วงวิกฤตจำกเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม สิ่ งแวดล้อมและเทคโนโลยี
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ภาพแสดง ขั้นตอนการจัดหาและให้ บริการลูกค้ ำ
การนาเสนอรู ปแบบรถและ
เส้ นทางเดินรถให้ ตรงกับความ
ต้ องการของลูกค้ า

ประเภทรถโดยสารจานวนรถ
โดยสาร /จานวนผู้โดยสาร /เส้ นทาง
/ตารางเวลาการเดินรถ /ค่ าใช้ จ่าย

ลูกค้ าลงนามในสั ญญาว่ าจ้ าง
บริการรับส่ งบุคลากร

กรณีใช้ รถของบริษัท

รถโดยสารขนาดใหญ่ อาทิ
รถบัส / รถมินิบัส

กรณีใช้ รถร่ วม

รถตู้ / รถตู้วีไอพี

จัดหารถให้ ตรงตามความ
ต้ องการของลูกค้ า

คัดสรรบุคลากรเพือ่ เป็ นนัก
ขับ

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนัก
ขับก่ อนการให้ บริการ

รถบัส / รถตู้

พร้ อมให้ บริการรับส่ ง
บุคลากร

บริษัทบริหารและจัดการรั บส่ ง
บุคลากรตามเส้ นทางที่ตกลงไว้
กับลูกค้ า

บริษัทคัดเลือกรถร่ วม

บริษัทจัดทารายงานการ
เดินทางประจาวันเพือ่
รายงานแก่ ลูกค้ า
บริษัทเรียกเก็บค่ าบริการกับ
ลูกค้ าตามสั ญญา

1.

2.
3.

บริ ษทั ฯ จะร่ วมประชุมกับลูกค้ำเพื่อหำรื อและนำเสนอรู ปแบบกระบวนกำรเดินรถโดยใช้ขอ้ มูลของลูกค้ำ
อำทิ จำนวนคน เส้นทำง ตำรำงเวลำกำรปฏิ บตั ิงำนของพนักงำน เพื่อออกแบบประเภทรถและจำนวนรถ
เส้นทำงเดินรถ ตำรำงเวลำรับส่ง และสรุ ปค่ำใช้จ่ำยให้ลูกค้ำพิจำรณำ
เมื่อลูกค้ำตกลงว่ำจ้ำงบริ ษทั ตำมที่ทำงบริ ษทั ได้เสนอ จำกนั้นทำงบริ ษทั จะจัดทำสัญญำกำรให้บริ กำรขนส่ ง
บุคลำกร (Employee transportation Service Agreement)
บริ ษทั ฯ จะดำเนิ นกำรจัดหำรถโดยสำรและนักขับ เพื่อเตรี ยมสำหรับกำรเดิ นรถตำมสัญญำกำรให้บริ กำร
ขนส่งบุคลำกร มีรำยละเอียดดังนี้
3.1 กรณี ใช้รถโดยสำรของบริ ษทั ทำงบริ ษทั จะออกรถใหม่ หำกเป็ นประเภทรถบัสจะมีกำรสัง่ ประกอบ
รถ เช่ น กำรสั่ง ซื้ อ โครงรถและเครื่ อ งยนต์ (Chassis) และส่ ง ท ำตัว ถัง (Body) พร้ อ มตกแต่ ง จำก
ผูป้ ระกอบกำรชั้นนำและสรรหำนักขับและทำกำรอบรมคัดเลือกเพื่อเป็ นนักขับประจำรถ
3.2 กรณี ใช้รถโดยสำรร่ วมบริ กำร ส่ วนใหญ่เป็ นรถตูโ้ ดยสำร โดยบริ ษทั ฯ จะทำสัญญำตกลงกับรถร่ วม
เพื่อให้มำดำเนิ นกำรรับ-ส่ งบุคลำกร ตำมที่ บริ ษทั ได้ทำสัญญำกำรให้บริ กำรกับลูกค้ำ ซึ่ งรถร่ วมมี
หน้ำที่จดั หำรถและนักขับเพื่อให้บริ กำรแก่ลูกค้ำของบริ ษทั ในนำมของ บมจ. เอทีพี 30
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จุดจอดรถ ATP30

แสดงภาพ ขั้นตอนการให้ บริการรับส่ ง บุคลากร

ระบบดาวเทียมติดตามรถ
ศู นย์ ควบคุมการเดินรถ

จุดรับส่ งที่ 1

จุดรับส่ งที่ 2

จุดรับส่ งที่ 3
จุดรับส่ งที่ 4

สถานประกอบการ

3.3
3.4

3.5
3.6
3.7

นักขับจะนำรถมำยังจุดจอดรถ เพื่อเตรี ยมควำมพร้อมในกำรตรวจสอบสภำพรถ ทำควำมสะอำดและ
ควำมเรี ยบร้อยภำยในรถโดยสำรก่อนปฏิบตั ิหน้ำที่ 30 นำที
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิ บตั ิกำร (เจ้ำหน้ำที่ OP) จะทำกำรสุ่ มวัดระดับแอลกอฮอล์และสำรเสพติด รวมถึง
สภำพควำมพร้อมของร่ ำงกำยและจิ ตใจของนักขับประจำวัน เพื่อบันทึ กและรำยงำนให้กบั ลูกค้ำ
ทรำบ ดังนั้นนักขับ ต้องมี ควำมพร้ อมในกำรปฏิ บัติหน้ำที่ และควรมี ระดับแอลกอฮอล์เท่ ำ กับ 0
มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ หำกทำงเจ้ำหน้ำที่ OP พบระดับแอลกอฮอล์มีมำกกว่ำ 0 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์มี
แนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้
ระดับแอลกอฮอล์นอ้ ยกว่ำ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ทำงเจ้ำหน้ำที่ OP จะทำกำรประเมินควำม
พร้ อมของนักขับว่ำอยู่ในเกณฑ์ที่ สำมำรถปฏิ บัติหน้ำที่ ได้หรื อ ไม่ โดยเจ้ำหน้ำที่ OP จะ
ดำเนินกำรติดตำมและควบคุมตลอดกำรปฏิบตั ิงำน
ระดับ แอลกอฮอล์ ม ำกกว่ ำ 50 มิ ล ลิ ก รั ม เปอร์ เ ซ็ น ต์ ถื อ ว่ ำ เข้ำ ข่ ำ ยเป็ นผู ้เ มำสุ ร ำ ตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ.2537) และเป็ นผูท้ ี่ ถูกห้ำมขับขี่รถตำมพระรำชบัญญัติจรำจร
ทำงบก (พ.ศ.2522) ทำงเจ้ำหน้ำที่ OP จะดำเนินกำรหำนักขับมำทดแทนหรื อเป็ นผูด้ ำเนินกำร
ขับแทน (โดยต้องมีใบขับขี่รถโดยสำรไม่ประจำทำงเท่ำนั้น)
นักขับจะประจำที่ตำมจุดรับ-ส่ง ตำมเวลำและเส้นทำงที่ได้ตกลงไว้กบั ลูกค้ำ
นักขับจะทำกำรบันทึกเวลำที่ ถึงและออกจำกจุดรับ-ส่ งและบันทึกจำนวนพนักงำนที่ข้ ึนรถ เพื่อเป็ น
ข้อมูลให้กบั เจ้ำหน้ำที่ OP
เมื่อนักขับดำเนิ นกำรรับ -ส่ งบุคลำกรยังจุดหมำยปลำยทำงอย่ำงปลอดภัยแล้ว จะต้องนำรถไปยังจุด
จอดรถที่กำหนดไว้ เพื่อเตรี ยมตัวรับ-ส่งบุคลำกรในรอบถัดไป
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
3.8

เจ้ำหน้ำที่ OP จะนำข้อมูลที่ได้จำกนักขับ มำรวบรวมเพื่อจัดทำรำยงำนประจำวันเพื่อส่ งให้แก่ลูกค้ำ
และส่งให้ทำงบัญชีดำเนินกำรวำงบิลใบแจ้งหนี้เมื่อให้บริ กำรครบรอบเดือน
3.9 บริ ษทั จะร่ วมกับลูกค้ำในกำรควบคุ มค่ำใช้จ่ำยให้เหมำะสม โดยกำรพิจำรณำจำกข้อมูลกำรใช้
บริ กำรของลูกค้ำประจำเดือน เช่น เส้นทำง เวลำและจุดรับส่ง จัดประเภทรถโดยสำรให้เหมำะสมกับ
จำนวนบุคลำกร อำทิ รถบัส รถมินิบสั รถตู ้ และรถตู ้ วีไอพี
3.10 รถโดยสำรของบริ ษ ัท ทุ กคัน มี ร ะบบติ ด ตำมด้วยสัญ ญำณดำวเที ย ม (GPS Tracking) ซึ่ ง ท ำงำน
ร่ ว มกับ Software ที่ เ รี ย กว่ำ GPS Tracking System มี ห น้ำ ที่ เ ก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เช่ น ควำมเร็ ว รถ
สถำนะของรถ ระดับน้ ำมัน เป็ นต้น สำมำรถตรวจสอบตำแหน่งที่อยูป่ ั จจุบนั และตรวจสอบข้อมูล
ย้อนหลังได้ตลอดเวลำ นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้กำหนดให้รถโดยสำรร่ วมบริ กำรทุกคันต้องติดระบบ
ดังกล่ำวด้วย
ภาพแสดงตัวอย่ าง การใช้ โปรแกรมติดตามรถโดยสารด้ วยสัญญาณดาวเทียม

ที่มำ : ข้อมูลจำกบริ ษทั

3.11 บริ ษ ัท ฯ ได้ท ดลองใช้แ อพพลิ เ คชั่น ชื่ อ ATP30-Beam ผ่ำ นอุ ป กรณ์ ส มำร์ ท โฟน เพื่ อ เพิ่ ม ควำม
สะดวกสบำยให้แก่ผใู ้ ช้บริ กำรสำมำรถทรำบตำแหน่งของกำรเดินรถของบริ ษทั ในกำรบริ หำรจัดกำร
ระยะเวลำรอคอยรถตำมจุดจอดให้ใกล้เคียงที่สุด
3.12 บริ ษทั ฯ มีระบบ Great Corner ในกำรควบคุมปริ มำณกำรใช้น้ ำมันเป็ นระบบเซ็นเซอร์ เพื่อตรวจวัด
ปริ มำณน้ ำมันในถังของรถแต่ละคัน โดยทำงบริ ษทั ได้ใช้ในกำรติดตำมควำมผิดปกติของปริ มำณ
น้ ำมัน หำกมีกำรลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญทำงเจ้ำหน้ำที่ OP ต้องหำสำเหตุและรำยงำนต่อผูบ้ ริ หำร
ทันที
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ภาพแสดงตัวอย่ าง การติดตามการใช้ นา้ มันและสถานะของรถโดยสารแต่ ละคัน

ที่มำ : ข้อมูลจำกบริ ษทั

2.2

การตลาดและการแข่ งขัน
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ
ก. ผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)
ตารางแสดง สรุปอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

อัตราการเติบโตเศรษฐกิจ (%)
ปี 2560
ปี 2561
GDP (ณ รำคำคงที่)
4.0
4.1
กำรลงทุนรวม
1.8
3.8
ภำคเอกชน
2.9
3.9
ภำครัฐ
-1.2
3.3
กำรบริ โภคภำคเอกชน
3.0
4.6
กำรอุปโภคภำครัฐบำล
0.1
1.8
มูลค่ำกำรส่งออกสิ นค้ำ
9.8
7.5
ปริ มำณ
6.0
3.9
มูลค่ำกำรนำเข้ำสิ นค้ำ
13.2
13.7
ปริ มำณ
7.2
7.7
ที่มำ: สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ (พฤศจิกำยน 2562)

ปี 2562
2.4
2.8
2.4
3.7
4.2
1.8
0.0
-0.4
-6.8
-6.6

คาดการณ์ปี 2563
2.7-3.7
4.8
4.2
6.5
3.7
2.6
2.3
2.4
3.5
3.6

เศรษฐกิจไทยในไตรมำสที่สำมของปี 2562 ขยำยตัวร้อยละ 2.4 ต่อเนื่ องจำกกำรขยำยตัวร้อยละ 2.3 ในไตร
มำสก่อนหน้ำ (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกำลออกแล้ว เศรษฐกิ จไทยในไตรมำสที่สำมของปี 2562 ขยำยตัว
จำกไตรมำสที่สองของปี 2562 ร้อยละ 0.1 (%QoQ_SA) รวม 9 เดือนแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยำยตัวร้อยละ
2.5
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 2.7 - 3.7 โดยมีแรงสนับสนุนสำคัญประกอบด้วย 1)
แนวโน้มกำรขยำยตัวในเกณฑ์ที่น่ำพอใจของอุปสงค์ภำยในประเทศทั้งในด้ำนกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรื อน และกำร
ลงทุ น ภำครั ฐ และเอกชน 2) กำรปรั บ ตัว ดี ข้ ึ น ของกำรส่ ง ออกภำยใต้แ นวโน้ม กำรปรั บ ตัว ดี ข้ ึ น อย่ำ งช้ำ ๆ ของ
เศรษฐกิจโลกและกำรปรับตัวของภำคกำรส่ งออกต่อมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ 3) กำรดำเนิ นมำตรกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของภำครัฐและ 4) กำรปรับตัวดีข้ ึนของภำคกำรท่องเที่ยว ทั้งนี้ คำดว่ำมูลค่ำกำรส่ งออกสิ นค้ำจะขยำยตัว
ร้อยละ 2.3 กำรบริ โภคภำคเอกชน และกำรลงทุนรวมขยำยตัวร้อยละ 3.7 และร้อยละ 4.8 ตำมลำดับ อัตรำเงินเฟ้ อ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ทัว่ ไปเฉลี่ยอยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.5 - 1.5 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.6 ของ GDP (รำยงำนภำวะเศรษฐกิจไทย
ไตรมำสที่สำม และแนวโน้มปี 2562 – ปี 2563)
ข. ราคาพลังงาน
ราคานา้ มันดีเซลในประเทศไทย

ที่มำ : https://th.investing.com

ค.

ราคานา้ มันดิบในตลาด WTI
ราคานา้ มันดีเซลในประเทศไทย

ที่มำ : รำคำน้ ำมันย้อนหลัง บริ ษทั บำงจำกปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน) , 2563

รำคำน้ ำมันดิบดูไบในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 ใกล้เคียงกับไตรมำสก่อน โดยมีปัจจัยกดดันให้รำคำปรับลดลง
ตำม 1) กำรผลิตน้ ำมันของซำดุดิอำระเบียที่กลับเข้ำสู่ระดับปกติต้ งั แต่ตน้ เดือนตุลำคม ภำยหลังเหตุโจมตีโรงแปรรู ป
น้ ำมันในช่วงปลำยไตรมำสก่อน 2) เศรษฐกิ จโลกที่ ขยำยตัวชะลอลงส่ งผลให้กำรขยำยตัวของอุปสงค์น้ ำมันดิ บ
ลดลง ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลจำกกำรกีดกันทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน อย่ำงไรก็ตำม มีปัจจัยสนับสนุนให้รำคำ
ปรับเพิม่ ขึ้นในบำงช่วงจำก (1) กำรประชุมครั้งล่ำสุดของกลุ่ม OPEC และประเทศที่เกี่ยวข้องที่มีขอ้ ตกลงลดปริ มำณ
กำรผลิตน้ ำมันดิบเพิ่มเติมจะมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม ถึง 31 มีนำคม 2563 ซึ่งอยูภ่ ำยในกรอบเวลำของข้อตกลงลด
ปริ มำณกำรผลิตน้ ำมันดิบเดิม (2) กำรบรรลุขอ้ ตกลงกำรค้ำระยะแรกระหว่ำงสหรัฐฯ และจีนอย่ำงไม่เป็ นทำงกำร ที่
ทำให้แรงกดดันด้ำนลบต่อรำคำน้ ำมันดิบลดลง โดยปั จจัยด้ำนลบและบวกข้ำงต้นส่งผลกระทบต่อรำคำใกล้เคียง จึง
ทำให้รำคำน้ ำมันดิ บดูไบไตรมำสที่ 4 ปี 2562 ใกล้เคียงกับไตรมำสก่อน (รำยงำนนโยบำยกำรเงิน เดื อนธันวำคม
2562)
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ภาวะอุตสาหกรรม
ก. นิคมอุตสาหกรรมภายในประเทศ
จานวนนิคมอุตสาหกรรมทั้งประเทศ ข้ อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562
จำนวนนิคมอุตสำหกรรม

กลาง

ตะวันตก

ตะวันออก

เหนือ

ใต้

ตะวันออกเฉียงเหนือ

รวมทั้งประเทศ

17

2

30

2

2

2

55

ที่มำ: กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.), ข้อมูล ณ เดือนธันวำคม 2562

จำนวนนิคมอุตสำหกรรมในประเทศไทย ณ เดือนธันวำคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 55 นิคม โดยส่วนมำกนิคม
อุตสำหกรรมกว่ำครึ่ งของประเทศตั้งอยู่ในพื้นที่ ภ ำคตะวัน ออก เนื่ องจำกมี ควำมสะดวกในกำรขนส่ ง ใกล้กับ
กรุ งเทพมหำนคร และยังเป็ นเขตที่ ปลอดภัยจำกกำรเกิ ดอุท กภัย ทั้งนี้ ข้อมูลสถำนภำพทำงกำรลงทุ นในนิ ค ม
อุตสำหกรรม จำกกำรนิ คมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ณ เดือนธันวำคม 2562 ระบุวำ่ มีจำนวนผูใ้ ช้ที่ดิน
หรื อจำนวนผูป้ ระกอบกำรในนิคมเท่ำกับ 5,099 โรงงำน จำนวนคนงำนทั้งสิ้น 504,008 คน โดยมีพ้นื ที่นิคมตำมแผน
แม่บทเท่ำกับ 175,939 ไร่ ยังคงเหลือพื้นที่สำหรับขำยหรื อให้เช่ำ 25,751 ไร่
ข. จานวนผู้ประกอบการขนส่ ง
ข้อ1 จำนวนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ ง (ฉบับ), ข้อ2 จำนวนผูป้ ระกอบกำรขนส่ ง (รำย), ข้อ3 อัตรำกำร
เปลี่ยนแปลงจำนวนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง (ร้อยละ)
จานวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ ง (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดดังนี้
ลักษณะรถ

31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
ข้ อ1
ข้ อ2
ข้ อ1
ข้ อ2
รถโดยสำรประจำทำง
2,999
1,527
2,973
1,515
รถโดยสำรไม่ประจำทำง
42,006
42,006
43,251
43,251
รถโดยสำรส่วนบุคคล
7,314
7,314
7,627
7,627
รวมรถโดยสารทั้งหมด
52,319
50,847
53,851
52,393
ที่มำ: สถิติจำนวนใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่ งและจำนวนผูป้ ระกอบกำรขนส่ ง กรมกำรขนส่ ง, 2562

ข้ อ3
-0.87%
2.96%
4.28%
2.93%

จำนวนใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่ งรถโดยสำรทัว่ ประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มี จำนวนทั้งสิ้ น
53,851 ฉบับ โดยมีจำนวนผูป้ ระกอบกำรทั้งสิ้น 52,393 รำย เมื่อพิจำรณำตำมประเภทกำรขนส่ง พบว่ำส่วนใหญ่เป็ น
ใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่ ง ด้ว ยรถโดยสำรไม่ ป ระจ ำทำงมำกที่ สุ ด ร้ อ ยละ 80.32 รองลงมำคื อ ใบอนุ ญ ำต
ประกอบกำรขนส่ งด้วยรถโดยสำรส่ วนบุ คคลร้ อยละ 14.16 และใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่ งด้วยรถโดยสำร
ประจำทำง ร้อยละ 5.52 ตำมลำดับ
ปี 2562 กำรขนส่ งด้วยรถโดยสำร มีกำรเติบโตของจำนวนใบอนุญำตฯ จำกปี 2561 ร้อยละ 2.93 โดยเฉพำะ
ธุรกิจกำรขนส่งด้วยรถโดยสำรไม่ประจำทำงที่เติบโตถึงร้อยละ 2.96 แสดงให้เห็นถึงกำรแข่งขันที่มำกขึ้นในธุรกิจนี้
และกำรเติ บโตของควำมต้องกำรใช้รถโดยสำรไม่ประจำทำง เนื่ องจำกเป็ นกำรขนส่ งที่ ลูกค้ำสำมำรถกำหนด
เส้นทำงได้เองตำมควำมต้องกำร
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จานวนผู้ได้ รับใบอนุญาตประจารถ ตามกฎหมายว่ าด้ วยการขนส่ งทางบก
(หน่วย : ฉบับ)
ประเภทใบอนุญาตเป็ นผู้ขับรถ

2561
ภาคตะวันออก

2562
ภาคอืน่ ๆ

ภาคตะวันออก

ภาคอืน่ ๆ

ผูข้ บั รถชนิดที่ 1

1,366

13,330

1,349

14,142

ผูข้ บั รถชนิดที่ 2

88,257

733,950

92,799

731,638

ผูข้ บั รถชนิดที่ 3

32,492

216,461

33,921

219,956

ผูข้ บั รถชนิดที่ 4

26,126

98,001

27,508

101,779

รวมทุกประเภท
148,241
1,061,742
ที่มำ: กลุ่มสถิติกำรขนส่ ง กองแผนงำน กรมขนส่ งทำงบก, ข้อมูล ณ เดือนธันวำคม 2562

155,577

1,067,515

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จำนวนผูไ้ ด้รับใบอนุ ญำตเป็ นผูข้ บั รถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ งทำงบกมีจำนวน
ทั้งสิ้ น 1,223,092 ฉบับโดยเพิ่มขึ้นจำกปี 2561 ซึ่ งมีจำนวน 1,209,983 ฉบับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.08 โดยเป็ นจำนวนผูท้ ี่ได้รับ
ใบอนุญำตขับรถในพื้นที่ภำคตะวันออกจำนวน 155,577 รำย คิดเป็ นร้อยละ 12.72 ของจำนวนทั้งหมด โดยนิ ยำมของกรม
ขนส่ งทำงบกนั้น ผูข้ บั รถจะต้องได้รับใบอนุญำตเป็ นผูข้ บั รถชนิ ดที่ 2, 3 หรื อ 4 จึ งจะสำมำรถขับรถบัสขนส่ งซึ่ งบรรทุก
ผูโ้ ดยสำรเกินกว่ำ 20 คนได้
จานวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามกฎหมายว่ าด้ วยการขนส่ งทางบก รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: คัน)
ประเภทรถ

2561

ภาคตะวันออก
ภาคอืน่ ๆ
รถโดยสำรประจำทำง
6,498
69,337
รถโดยสำรไม่ประจำทำง
8,342
65,771
รถโดยสำรส่วนบุคคล
1,060
11,967
รวมรถโดยสาร
15,900
147,075
รถบรรทุกและรถขนำดเล็ก
131,799
990,911
รวมรถทุกประเภท
147,699
1,137,986
ที่มำ: กลุ่มสถิติกำรขนส่ ง กองแผนงำน กรมขนส่ งทำงบก, ข้อมูล ณ 31 ธันวำคม 2562

2562
ภาคตะวันออก
6,307
9,237
1,110
16,654
136,358
153,012

ภาคอืน่ ๆ
66,579
69,367
12,398
148,344
1,013,947
1,162,291

จำนวนรถโดยสำรจดทะเบียนสะสมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวน
ทั้งสิ้ น 164,998 คัน เพิ่มขึ้ นจำกปี 2561 จำนวน 162,975 คัน คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.24 ในจำนวนรถโดยสำรนี้ เป็ นรถ
โดยสำรไม่ประจำทำงจำนวน 78,604 คัน คิดเป็ นร้อยละ 47.64 ของรถโดยสำรในปี 2562
จำกสถิติดงั กล่ำวพบว่ำ กำรขนส่ งประเภทรถโดยสำรไม่ประจำทำง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีกำรเติบโต
จำกปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 6.06 ซึ่งมีกำรขยำยกำรเติบโตมำกกว่ำจำนวนรถโดยสำรประเภทอื่น กำรเติบโตส่วนใหญ่
เป็ นพื้นที่ภำคตะวันออกถือเป็ นพื้นที่ต้ งั นิคมอุตสำหกรรมที่มีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับกำรขยำยตัว
ของนิ คมอุตสำหกรรมที่จะเปิ ดดำเนิ นกำรในอนำคต (ที่มำ : กำรนิ คมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ข้อมูล
ณ ธันวำคม 2562)
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2.3

นโยบายและลักษณะการตลาดทีส่ าคัญ
1.
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
เนื่ องจำกธุรกิจรถโดยสำรไม่ประจำทำงไม่มีขอ้ จำกัดในกำรเข้ำทำธุรกิจของผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่ หำกมี
ปั จจัยด้ำนแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ มีใบอนุญำตผูป้ ระกอบกำรขนส่ งและต้องมีผขู ้ บั ขี่ที่มีใบอนุญำตตรงตำมประเภท
ที่กฎหมำยกำหนดจึงทำให้มีจำนวนผูป้ ระกอบกำรรถขนส่ งโดยสำรไม่ประจำทำงรำยใหม่เกิดขึ้นจำนวนมำก โดย
ในปี 2561 มี จ ำนวนผู ้ป ระกอบกำรรถโดยสำรไม่ ป ระจ ำทำงเท่ ำ กั บ 42,006 รำย และในปี 2562 มี จ ำนวน
ผูป้ ระกอบกำรเพิม่ ขึ้นเป็ น 43,251 รำย หรื อเพิม่ ขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 2.96 ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำ
และกำรบริ กำรเป็ นหลัก ทั้งนี้ ฝ่ำยบริ หำรของบริ ษทั ประเมินส่ วนแบ่งกำรตลำดอยูท่ ี่ร้อยละ 2 ของจำนวนโรงงำน
นิคมอุตสำหกรรมพื้นที่ให้บริ กำร อำทิ นิคมอุตสำหกรรม อมตะซิต้ ีชลบุรี แหลมฉบังชลบุรี อมตะซิต้ ีระยอง มำบตำ
พุดระยอง เหมรำชระยองและโรจนะระยอง
จุดเด่นของบริ ษทั ฯ มีกระบวนกำรเดินรถที่เป็ นมำตรฐำน เน้นคุณภำพงำนบริ กำรที่โดดเด่น ตำมแนวทำงกำร
ปฏิบตั ิกำรบริ หำรควำมปลอดภัยบนท้องถนนตำมมำตรฐำน ISO: 39001: 2012 อีกทั้งยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรใช้
บริ กำรรถโดยสำรให้เหมำะสมกับเส้นทำง เพื่อให้ลูกค้ำลดค่ำใช้จ่ำย โดยมีกลยุทธ์กำรแข่งขัน ดังนี้
1.1 กลยุทธ์ ด้านบริการ (Service)
ตลอดระยะเวลำที่ผำ่ นมำบริ ษทั มีปรับปรุ งและพัฒนำคุณภำพกำรบริ กำรอย่ำงต่อเนื่ อง ทำให้บริ ษทั
ได้รับมำตรฐำนกำรบริ หำรควำมปลอดภัยทำงถนน (BS ISO39001 : 2012 Road traffic safety management
system) โดยยึด หลัก นโยบำยในกำรให้บ ริ กำร 3 ประกำร คื อ หลักควำมปลอดภัย (Safety) หลักควำม
น่ำเชื่อถือ (Reliability) และหลักควำมสะดวกสบำย (Comfort) ด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรบริ กำร ดังนี้
มาตรฐานรถโดยสาร
รถโดยสำรของบริ ษทั ทุกคันเป็ นรถใหม่ โดยลักษณะของตัวรถภำยนอกจะออกแบบเฉพำะสำหรับ
กำรใช้รับส่ ง บุ คลำกรตำมหลักวิศวกรรมและทำงกฏหมำย อี กทั้ง แชสซี และเครื่ องยนต์ (Bus body and
Chassis) จำกบริ ษทั ชั้นนำ อำทิ ฮีโน่ สแกนเนี ยและเมอร์ เซเดส-เบนซ์ โตโยต้ำ และยูท่ ง เป็ นต้น ตัวถังมีกำร
ออกแบบลักษณะกำรใช้งำนโดยคำนึ งถึงควำมปลอดภัยเป็ นหลัก กำรติดตั้งระบบปรับอำกำศเป็ นอุปกรณ์
ใหม่ทุกชิ้น และสิ่ งอำนวยควำมสะดวกที่ ครบครัน อำทิ ที วี เครื่ องเสี ยง ชุดปฐมพยำบำล ถังดับเพลิงและ
อุปกรณ์ดำ้ นควำมปลอดภัย เพื่ออำนวยควำมสะดวกสบำยและปลอดภัยต่อผูโ้ ดยสำร
มาตรฐานพนักงานขับรถ
บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรสรรหำนักขับเป็ นอย่ำงมำก ตั้งแต่กำรคัดเลื อกอย่ำงเข้มงวด อำทิ
สัมภำษณ์ ตรวจสอบประวัติ ทดสอบกำรขับขี่และตรวจสอบสภำพร่ ำงกำย เป็ นต้น เมื่อรับเป็ นนักขับ ต้อง
ผ่ำนกำรอบรมควำมรู ้ ควำมสำมำรถและกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงถูกต้อง เช่น กำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรให้บริ กำร
กำรรักษำดูแลสภำพรถ กำรขับขี่อย่ำงปลอดภัย ตลอดจนกำรวัดผลกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่อง
มาตรฐานการควบคุมการเดินรถ
บริ ษทั ฯ มีระบบติดตำมรถโดยสำรของบริ ษทั ทุกคัน เรี ยกว่ำ GPS Tracking Systems เป็ นแบบ Real
time โดยเจ้ำ หน้ำ ที่ ป ฏิ บัติ ก ำรจะเป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบในกำรตรวจสอบสถำนะ สอดส่ อ งพฤติ ก รรมและ
สนับสนุนกำรทำงำนของนักขับ อำทิ ตรวจสอบควำมพร้อมก่อนกำรให้บริ กำรไม่นอ้ ยกว่ำ 30 นำทีและกำร
ควบคุมควำมเร็ วรถไม่เกิน 80 กม./ชม. ตลอดกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ผ่ำนกล้องวงจรปิ ดภำยในรถโดยสำรบริ ษทั
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เมื่อนักขับให้บริ กำรรับส่ง บุคลำกรเรี ยบร้อยแล้ว ทำงเจ้ำหน้ำที่ OP จะทำสรุ ปรำยงำนจำกข้อมูลเป็ นรำยงำน
ประจำวัน (Daily Report) และรำยงำนประจำเดือน (Monthly Report) ให้กบั ลูกค้ำตรวจทำนเสมอ
มาตรฐานการซ่ อมบารุง
บริ ษทั ฯ มีกำรควบคุมระบบกำรดูแลรักษำเครื่ องยนต์และอุ ปกรณ์ต่ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับรถโดยสำร
ของบริ ษทั เป็ นไปตำมนโยบำยกำรเก็บรักษำ กำรเบิกใช้ กำรควบคุมสิ นค้ำคงเหลืออย่ำงมีประสิ ทธิภำพ โดย
ฝ่ ำยซ่ อมบำรุ งเป็ นผูร้ ั บผิดชอบ ทำงบริ ษทั จะทำกำรฝึ กอบรมพนักงำนให้มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถอย่ำ ง
สม่ ำเสมอเพื่อ ให้เกิ ดควำมชำนำญ และกำหนดแผนกำรซ่ อมบำรุ งที่ ชัดเจน โดยไม่ตอ้ งรอให้เกิ ดควำม
เสี ยหำย ชำรุ ดหรื อติดขัดเพื่อให้รถโดยสำรของบริ ษทั ทุกคันมีสมรรถภำพพร้อมใช้งำนอยูเ่ สมอ อีกทั้งทำง
บริ ษทั ได้จดั รถซ่อมบำรุ งเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อซ่อมบำรุ งนอกสถำนที่ ลักษณะกำรดูแลและกำรซ่อม
บำรุ งสำมำรถแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1.
กำรดูแลรักษำประจำวัน เป็ นกำรดูแลควำมสะอำดและควำมเรี ยบร้อยของรถโดยสำร อำทิ กำรทำ
ควำมสะอำดเบำะที่ นั่ง กำรฉี ดพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้ อโรค และกำรเก็บอุปกรณ์ภำยในรถให้เป็ นระเบี ยบ
เรี ยบร้อยก่อนใช้งำนต่อไป เป็ นต้น โดยเป็ นควำมรับผิดชอบของนักขับและเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำร
2.
กำรซ่ อ มบ ำรุ ง รั ก ษำเชิ ง ป้ องกัน (Preventive Maintenance) เป็ นตำมแผนกำรซ่ อ มบ ำรุ ง หำกพบ
ปั ญหำใหญ่ เช่น เครื่ องยนต์และช่วงล่ำงเกิดกำรเสี ยหำยจะนำส่งศูนย์ซ่อมทันที
1.2 กลยุทธ์ ด้านราคา (Price)
บริ ษทั ฯ มี นโยบำยกำรกำหนดรำคำอย่ำงเหมำะสมและยุติธรรม ควบคู่กับกำรให้บริ กำรที่ มีคุณภำพสู ง
(Premium Strategy) อำทิ รถโดยสำรของบริ ษทั ทุกคันเป็ นรถใหม่ ลักษณะของรถเหมำะกับกำรให้บริ กำร นักขับมี
ควำมเชี่ ยวชำญ ระบบกำรติ ดตำมที่ ทันสมัย และกำรบริ ห ำรจัด กำรกระบวนกำรเดิ น รถที่ มีป ระสิ ทธิ ภำพ (Flee
Management System) เพื่อสร้ำงควำมมัน่ ใจให้กบั ผูโ้ ดยสำร สอดคล้องกับหลักกำรกำหนดรำคำ อีกทั้งกำรคำนึ งถึง
กำรลงทุนรถโดยสำรของบริ ษทั มีระยะเวลำประมำณ 1-5 ปี โดยบริ ษทั มีกำรกำหนดค่ำบริ กำร 2 ประเภท ดังนี้
1. กำรกำหนดค่ำบริ กำรแบบคงที่ (Fixed - Rate Contract) คือกำรกำหนดตำมระยะทำงตำมค่ำบริ กำรต่อเที่ยวที่
ระบุไว้ในสัญญำ ซึ่งไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมรำคำน้ ำมัน
2. กำรก ำหนดค่ ำ บริ ก ำรผัน แปรตำมกำรเปลี่ ย นแปลงของรำคำน้ ำ มัน เชื้ อ เพลิ ง (Floating - Rate Contract)
แบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ ดังนี้
2.1 กำรกำหนดค่ำบริ กำรแบบคงที่ตำมระยะทำงที่ผนั แปรตำมอัตรำค่ำน้ ำมันชดเชย คำนวณจำกปริ มำณ
กำรใช้น้ ำมันแต่ละเส้นทำง บวกส่วนต่ำงของรำคำน้ ำมัน (รำคำน้ ำมันเฉลี่ยปั จจุบนั เปรี ยบเทียบรำคำ
น้ ำมันตำมสัญญำ) หำกส่ วนต่ำงรำคำน้ ำมันเฉลี่ ยปั จจุบันมำกกว่ำ บริ ษทั จะได้รับอัตรำค่ำน้ ำมัน
ชดเชยจำกลูกค้ำ หำกส่วนต่ำงรำคำน้ ำมันตำมสัญญำมำกกว่ำ บริ ษทั จะให้ส่วนลดกับลูกค้ำแทน
2.2 กำรกำหนดค่ำบริ กำรผันแปรตำมรำคำน้ ำมันและระยะทำงที่ให้บริ กำร (Minimum Guarantee) เป็ น
กำรกำหนดค่ำบริ กำรขั้นต่ำตำมต้นทุนบริ กำรสำหรับค่ำงวดรถ ค่ำจ้ำงนักขับ และค่ำน้ ำมันตำมจริ ง
ส่วนรำยได้ตำมระยะทำงที่ให้บริ กำรกับลูกค้ำ
1.3 กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจาหน่ าย (Place)
บริ ษทั ฯ มีฝ่ำยกำรตลำด ทำหน้ำที่ หำลูกค้ำ 2 ช่องทำงคือ 1) ทำงลูกค้ำติดต่อมำทำงบริ ษทั โดยตรงคิดเป็ น
ร้อยละ 69.24 ของลูกค้ำทั้งหมด ส่ วนใหญ่เป็ นกำรแนะนำจำกลูกค้ำรำยเดิมของบริ ษทั และ 2) กำรเข้ำร่ วมประกวด
รำคำ / กำรประมูลรำคำ (Price Action) คิดเป็ นร้อยละ 30.76 ของลูกค้ำทั้งหมด โดยที่ ผ่ำนมำกำรรับงำนส่ วนใหญ่
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เป็ นกำรแนะนำจำกลูกค้ำรำยเดิมของบริ ษทั เนื่ องจำกบริ ษทั ไม่มีนโยบำยในกำรแข่งขันด้ำนรำคำเพื่อให้ได้งำน แต่
จะเน้นกำรรักษำคุณภำพของกำรบริ หำรจัดกำรให้มีประสิ ทธิ ภำพคุม้ ค่ำกับค่ำบริ กำรที่ลูกค้ำจะต้องจ่ำย ซึ่ งที่ผ่ำนจะ
เห็นได้วำ่ ลูกค้ำรำยเดิมที่ได้รับบริ กำรยังคงใช้บริ กำรอย่ำงต่อเนื่องเกือบทุกรำย
การประชาสัมพันธ์ (Promotion)
บริ ษทั ฯ มีกำรประชำสัมพันธ์หลำกหลำยรู ปแบบ อำทิ เว็บไซต์ บริ ษทั SET หนังสื อพิมพ์ เว็บไซต์
ออนไลน์ FB Line กำรสัมภำษณ์สดและวิทยุ เป็ นต้น เพื่อเป็ นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ สร้ำงกำรรับรู ้ (Brand
Recognition) และกำรจดจำ (Brand Awareness)
1.4 กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่ ม ลู ก ค้ำ เป้ ำหมำยของบริ ษ ัท เป็ นผู ้ป ระกอบกำรในภำคกำรผลิ ต มี ส ถำนที่ ต้ ัง โรงงำนอยู่ใ นนิ ค ม
อุตสำหกรรมหรื อนอกนิคมอุตสำหกรรมในพื้นที่ภำคตะวันออกเป็ นหลัก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีจำนวน
ลูกค้ำทั้งสิ้น 39 รำย แบ่งเป็ นพื้นที่กำรให้บริ กำร ดังนี้
พืน้ ที่
นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิ ต้ ี ชลบุรี
นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี
นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิ ต้ ี ระยอง
นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด ระยอง
นิคมอุตสำหกรรมเหมรำช ระยอง
นิคมอุตสำหกรรมโรจนะ ระยอง
จังหวัดฉะเชิงเทรำ
จังหวัดปรำจีนบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
กรุ งเทพฯ
รวม

2.4

ปี 2560
8
1
5
6
4
1
1
1
1
4
1
33

ปี 2561
8
1
5
6
3
1
1
1
1
4
1
2
34

ปี 2562
10
1
5
6
3
1
1
1
1
7
1
2
39

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1.
การจัดหารถโดยสาร
บริ ษทั ฯ มีรูปแบบกำรจัดหำรถโดยสำร 2 รู ปแบบ ดังนี้
ก. รถโดยสำรของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ จะมีกำรลงทุนรถโดยสำรก็ต่อเมื่อมีควำมชัดเจนว่ำมีกำรทำสัญญำกับทำงลูกค้ำเท่ำนั้น โดย
บริ ษทั มี แหล่งเงิ นทุ นสำหรั บกำรซื้ อรถใหม่มำจำกกำรสนับสนุ น วงเงิ นสิ นเชื่ อจำกสถำบันกำรเงิ น และ
ธนำคำร, กำรออกเครื่ องมือทำงกำรเงิน อำทิ IPO และใบสำคัญแสดงสิ ทธิฯ รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1) และเงินทุน
หมุนเวียนในกิจกำร นอกจำกนี้รถโดยสำรของบริ ษทั ทุกคันจะต้องทำประกันภัยรถเพื่อจำกัดควำมเสี ยหำยที่
อำจเกิดขึ้น
ข. รถโดยสำรร่ วมบริ กำร
บริ ษทั ฯ มีกำรทำสัญญำรถโดยสำรร่ วมบริ กำรต่อคันเป็ นรำยปี ทั้งรถบัสและรถตู ้ ซึ่ งในสัญญำมีกำร
ระบุชดั เจนถึงเงื่อนไขในกำรปฏิบตั ิงำนตำมมำตรฐำนของบริ ษทั ซึ่งรถร่ วมเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อควำมเสี ยหำย
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ระหว่ำงกำรให้บริ กำร อำทิ กำรรับส่ งพนักงำนไม่ตรงเวลำทุกกรณี หรื ออุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น โดยบริ ษทั เป็ นผู ้
คัดเลือกรถร่ วมให้กบั ลูกค้ำ บริ หำรจัดกำรกระบวนกำรเดินรถและประเมินผลงำนของรถร่ วมตลอดกำรร่ วม
สัญญำกำรให้บริ กำร ปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีนโยบำยกำรทำสัญญำกับรถร่ วมรำยใหม่เพิ่มเติม
2. นักขับ (Driver)
บริ ษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญในกำรคัดเลือกนักขับเป็ นหลักตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำนักขับ เริ่ มจำกกำรรับ
สมัคร อำทิ ป้ ำยประกำศ กำรแนะนำจำกนักขับและประชำสัมพันธ์ตำมสถำนที่ต่ำงๆ โดยฝ่ ำยสรรหำนักขับ เมื่อมีนกั
ขับใหม่มำสมัครกับทำงฝ่ ำยบุคคลจะทำกำรสัมภำษณ์ คุณสมบัติเบื้ องต้น อำทิ ทดสอบควำมสำมำรถในกำรขับขี่
ตรวจสุ ขภำพร่ ำงกำย ตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกหน่ วยงำนรำชกำร และตรวจสอบใบอนุญำตเป็ นผูข้ บั รถ
ประเภทที่ 2, 3 หรื อ 4 จำกกรมขนส่ งทำงบกหรื อไม่ จำกนั้นเมื่อรับเป็ นนักขับจะต้องรับกำรฝึ กอบรมทักษะกำรขับ
รถเชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ ก่อนเริ่ มกำรปฏิบตั ิงำนกับลูกค้ำโดยฝ่ ำยปฏิบตั ิงำนเป็ นผูป้ ระเมินผลตลอดกำรปฏิบตั ิงำน
ภาพแสดง ขั้นตอนการสรรหานักขับ
กำรสรรหำนักขับ

ผ่ำนกำรอบรมตำมเกณฑ์
ของบริ ษทั

พนักงำนประจำ "นักขับ"

กำรสัมภำษณ์เบื้องต้น

ตรวจสอบประวัติ
อำชญำกรรม

3.

นา้ มันเชื้อเพลิง
บริ ษทั ฯ มี นโยบำยให้รถโดยสำรของบริ ษทั ทุกคันใช้น้ ำมันดี เซล โดยบริ ษทั ไม่มีเปลี่ ยนแปลงหรื อกำร
ดัดแปลงเครื่ องยนต์เป็ นประเภทเชื้อเพลิงอื่น อีกทั้งกำรควบคุมกำรเติมน้ ำมันผ่ำนบัตรเติมน้ ำมันจำกผูจ้ ำหน่ำยน้ ำมัน
ที่มีชื่อเสี ยงหลำยแห่ง
ขั้นตอนกำรเติมน้ ำมัน นักขับจะต้องเติมน้ ำมันตำมสถำนีให้บริ กำรที่ทำงบริ ษทั ฯ กำหนด โดยต้องเติมให้เต็ม
ถังทุกครั้ง ก่อนเติมจะต้องแจ้งเลขไมล์ให้ทำงสถำนี ทรำบเพื่อทำกำรออกใบเสร็ จ จำกนั้นนำใบเสร็ จกลับมำส่ งให้
ทำงเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยปฏิ บตั ิ กำร (Operation staff : OP) ภำยในเช้ำวันถัดไป เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ OP บันทึ กข้อมูลลงใน
ระบบ Back office และวิเครำะห์ขอ้ มูลเบื้ องต้นเพื่อทรำบถึงอัตรำกำรใช้น้ ำมันของรถโดยสำรแต่ละคัน (Rate of
Consumption) หำกพบข้อมูลมีควำมผิดปกติ ทำงเจ้ำหน้ำที่ OP จะทำกำรเร่ งหำสำเหตุร่วมกับข้อมูลในระบบ GPS
Tracking ทันที ก่อนเสนอให้กบั ฝ่ ำยบริ หำรทรำบทุกสิ้ นเดือน ทำงผูจ้ ำหน่ำยน้ ำมันจะส่ งรำยงำนกำรใช้น้ ำมันและ
เอกสำรประกอบกำรเรี ยกเก็บค่ำบริ กำร
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ภาพแสดง ขั้นตอนการควบคุมการเติมนา้ มันของนักขับ
กำรกำหนดสถำนีเติมน้ ำมัน

เสนอฝ่ ำยบริ หำร

เติมน้ ำมันเต็มถังทุกครั้ง

OP staff วิเครำะห์ขอ้ มูล
ร่ วมกับระบบ GPS
Tracking

นักขับนำส่งใบเสร็ จเลขไมล์
ทุกวันให้ OP staff
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฎิบตั ิกำร
บันทึกข้อมูลใน Back
office

2.5

การจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงกำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อม เนื่องจำกทรัพย์สินหลักของบริ ษทั เป็ นรถโดยสำรที่มีขนำดใหญ่ จะ
มี กำรใช้เชื้ อเพลิ งที่ ตอ้ งปล่อยมลภำวะต่อสิ่ งแวดล้อม อี กทั้งของเสี ยจำกระบวนกำรซ่ อมบำรุ งต่ำงๆ อำทิ น้ ำมันเครื่ อง
แบตเตอรี่ และอะไหล่ต่ำงๆ เป็ นต้น เพื่อให้ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่อำจจะเกิดขึ้น ทำงบริ ษทั จึงดำเนินกำรจัดกำรด้ำน
สิ่ งแวดล้อม ดังนี้
1.
กำรลดมลภำวะทำงอำกำศจำกกำรเผำผลำญของเครื่ อ งยนต์ โดยบริ ษ ัท ฯ เลื อ กใช้เ ครื่ อ งยนต์ใ หม่ ที่มี
ประสิ ทธิภำพในกำรเผำไหม้และควบคุมกำรบำรุ งรักษำเครื่ องยนต์ตำมแผนซ่อมบำรุ ง
2.
กำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงที่ได้มำตรฐำน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำนของเครื่ องยนต์ในกำรเผำไหม้ทำให้
ปล่อยมลภำวะน้อยที่สุด
3.
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบำยดัดแปลง/เปลี่ยนแปลงเครื่ องยนต์ที่ไม่ได้มำตรฐำนตำมหลักวิศวกรรมยำนยนต์ เพื่อลด
กำรเกิดมลภำวะทำงอำกำศ
4.
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรควบคุมสิ นค้ำคงเหลือ ตั้งแต่กระบวนกำรซื้ อจนถึงกำรจำหน่ำย/ทำลำย/เลิกใช้งำน
สิ นค้ำคงเหลืออย่ำงเคร่ งครัดและถูกต้องตำมกฎหมำย
2.6

งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีรำยได้จำกกำรให้บริ กำรที่ ยงั ไม่ได้รับรู ้จำนวนคงเหลือ 911.11 ล้ำนบำทของ
ลูกค้ำที่ให้บริ กำรทั้งหมด 39 รำย (ปี 2563 มีลูกค้ำจำนวน 3 รำยไม่ได้ต่อสัญญำ)
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3.

ปัจจัยความเสี่ ยง

บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำรควบคุมควำมเสี่ ยงอย่ำงเป็ นระบบ โดยมีวตั ถุประสงค์แนวป้ องกัน
และบริ หำรควำมเสี่ ยงให้สอดคล้องตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงกำหนดมำตรกำร
บริ หำรจัดกำรที่ เพียงพอและติ ดตำมแผนงำนบริ หำรควำมเสี่ ยงในระดับองค์กร เพื่อให้กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงมี
ประสิ ทธิภำพและอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยสรุ ปควำมเสี่ ยงสำคัญ ดังนี้
3.1 ความเสี่ยงด้ านการดาเนินธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการทีก่ ลุ่มลูกค้ าจานวนน้ อยรายและอยู่ในวงจากัด
บริ ษทั ฯ มีรำยได้หลักมำจำกกำรให้บริ กำรรับ-ส่ ง บุคลำกรแก่โรงงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มี
จำนวนลูกค้ำ 39 รำย จำก 1,954 โรงงำนในนิ คมอุตสำหกรรมที่ ทำงบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้บริ กำร และรำยได้จำกกำร
ให้บริ กำรเท่ำกับ 456.96 ล้ำนบำท ซึ่ งลูกค้ำรำยใหญ่ 10 ลำดับแรกมีรำยได้จำกำรให้บริ กำรเท่ำกับ 235.49 ล้ำนบำท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 51.53 ซึ่งจะเห็นได้วำ่ บริ ษทั อำจได้รับผลกระทบจำกกำรมีลูกค้ำดังกล่ำว หำกไม่มีกำรต่อสัญญำ
อย่ำงไรก็ดี บริ ษทั มีกำรกำหนดแผนและนโยบำยที่ ชดั เจนในกำรรักษำลูกค้ำรำยเดิ มและรำยใหม่ ลดกำร
พึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่บำงรำยและกระจำยกลุ่มอุตสำหกรรมลูกค้ำให้มีควำมหลำกหลำย ทั้งนี้ บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่ำโอกำส
กำรสู ญเสี ยลูกค้ำค่อนข้ำงน้อยมำก ซึ่ งจำกผลกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำยังสำมำรถรักษำลูกค้ำรำยเดิมได้เกือบทั้งหมด
และในทุกปี ยังสำมำรถหำลูกค้ำรำยใหม่เพิ่มเติมได้อย่ำงต่อเนื่อง
กำรกำหนดแผนอนำคต โดยบริ ษทั ฯ มีกำรกำหนดรำคำเป็ นไปตำมควำมเหมำะสมของลูกค้ำแต่ละรำยและ
ระยะเวลำสัญญำประมำณ 3-5 ปี ทำให้เชื่ อได้ว่ำบริ ษทั จะสำมำรถขยำยส่ วนแบ่งทำงกำรตลำดได้อีก นอกจำกนี้
บริ ษ ัท ยัง ให้ค วำมส ำคัญ ในกำรกระจำยควำมเสี่ ย งจำกกำรจัด กำรลู ก ค้ำ ในหลำยกลุ่ ม อุ ต สำหกรรม (Industry
Diversification) เพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกกลุ่มลูกค้ำเดียวกันอำจได้รับผลกระทบจำกปั จจัยทำงเศรษฐกิจเดียวกัน
ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงราคานา้ มันเชื้อเพลิงของตลาดโลก
บริ ษทั ฯ มีกำรใช้น้ ำมันดีเซลกับรถโดยสำรของบริ ษทั ทุกคัน ดังนั้นควำมผันผวนของรำคำน้ ำมันเชื้อเพลิงใน
ตลำดโลกส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนกำรให้บริ กำรของบริ ษทั เนื่องจำกบริ ษทั ไม่มีกำรทำสัญญำซื้อน้ ำมันกับผูจ้ ำหน่ำย
ล่วงหน้ำ
อย่ำงไรก็ดี บริ ษทั มีรูปแบบกำรกำหนดค่ำบริ กำร 2 รู ปแบบ คือ 1) กำรกำหนดค่ำบริ กำรแบบคงที่ สัดส่ วน
สัญญำกำรให้บริ กำรคิดเป็ นร้อยละ 53.85 และ 2) กำรกำหนดค่ำบริ กำรแบบผันแปรตำมรำคำน้ ำมันและระยะทำงที่
ใช้บริ กำร สัดส่ วนสัญญำคิดเป็ นร้อยละ 46.15 (รำยละเอียดเพิ่มเติมข้อที่ 1.2 กลยุทธ์ดำ้ นรำคำ (Price)) จะเห็นได้วำ่
สัญญำส่วนใหญ่เป็ นกำรกำหนดค่ำบริ กำรแบบคงที่ ซึ่งสำมำรถช่วยลดควำมเสี่ ยงดังกล่ำวได้
บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรบริ หำรและควบคุมต้นทุนน้ ำมันเชื้ อเพลิง โดยกำรนำระบบสำรสนเทศเข้ำ
มำร่ ว มเก็ บข้อ มูล และประมวลผลเพื่อ ให้ทรำบกำรใช้ปริ ม ำณน้ ำ มันเชื้ อ เพลิ งในรถแต่ล ะคัน และน ำข้อ มูล มำ
วิเครำะห์/แก้ไข/ป้ องกัน/หำสำเหตุ เพื่อเสนอรำยงำนฝ่ ำยบริ หำรต่อไป โดยฝ่ ำยบริ หำรนำข้อมูลกำรวำงแผนเพื่อลด
ต้นทุนกำรให้บริ กำร และฝ่ ำยอบรมนักขับยังสำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมกำรขับขี่อย่ำงประหยัดน้ ำมัน
เพื่อมำใช้กำรอบรมนักขับอย่ำงถูกต้อง ซึ่ งจำกกำรบริ หำรดังกล่ำว บริ ษทั คำดว่ำจะสำมำรถลดต้นทุนกำรให้บริ กำร
ประมำณร้อยละ 5-10
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ความเสี่ยงจากการขาดแคลนนักขับ
บริ ษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับนักขับ โดยมีกำรกำหนดเงิ นเดือนและสวัสดิ กำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เนื่ อง
ด้วยข้อจำกัดในกำรรับสมัครนักขับ (รำยละเอียดเพิ่มเติมข้อที่ 2 นักขับ (Driver)) เมื่อเข้ำเป็ นนักขับต้องปฏิบตั ิตำมที่
ทำงบริ ษทั กำหนด จึงทำให้มีอตั รำกำรลำออกของนักขับอยูใ่ นระดับสู งอำจเกิดปั ญหำขำดแคลนนักขับไม่เพียงพอ
ต่อกำรให้บริ กำร
อย่ำงไรก็ดีบริ ษทั ฯ ได้สร้ำงจิตสำนึกแรงจูงใจในกำรปฏิบตั ิงำนและสร้ำงกิจกรรมต่ำงๆ ที่เป็ นประโยชน์กบั
นักขับ เสมือนกับพนักงำนทัว่ ไป เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคนขับรถทัว่ ไป กรณี ที่ขำดแคลนนักขับ บริ ษทั จะให้
ทำงเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรเป็ นผูข้ บั ขี่แทนเนื่ องจำกเจ้ำหน้ำที่ OP ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมีใบอนุญำตขับขี่รถโดยสำรไม่
ประจำทำงและรับกำรอบรมเช่นเดียวกับนักขับ จำกผลกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ บริ ษทั มัน่ ใจว่ำสำมำรถป้ องกันควำม
เสี่ ยงดังกล่ำวได้
ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจ
ธุ ร กิ จ ในกำรรั บ-ส่ ง บุ ค ลำกรมี ขอ้ จำกัดในกำรเข้ำ สู่ ธุ ร กิ จน้อย (Low Entry Barrier) เนื่ อ งจำกเป็ นธุ รกิ จ
ประเภทนี้ ไม่ตอ้ งขอสัมปทำนจำกทำงภำครัฐ เพียงมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอก็สำมำรถเข้ำมำเป็ นผูป้ ระกอบกำรได้
ส่ งผลทำให้มีกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำ (Price Competition) สู ง ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งสร้ ำงจุ ดแข็ง ด้ำนคุณภำพกำร
บริ หำรจัดกำรกระบวนกำรเดิ นรถ บริ หำรจัดกำรต้นทุน ให้ลูกค้ำและควำมปลอดภัย เพื่อสร้ำงควำมพอใจให้แก่
ผูร้ ับบริ กำร ซึ่ งนำไปสู่ ควำมเชื่อมัน่ ในกำรให้บริ กำร (Brand Loyalty) และเกิดกำรโฆษณำแบบปำกต่อปำก (Word
of mount)
อย่ำงไรก็ดี บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันที่สูงขึ้นเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยง อำทิ กำร
ให้บริ กำรรถโดยสำรที่ หลำกหลำย (Product Variety) รู ปแบบกำรให้บริ กำรที่เหมำะสมกับงบประมำณตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ (Product Design) และกำรให้คำปรึ กษำด้ำนค่ำใช้จ่ำยของลูกค้ำต่อหัวที่ เหมำะสม (Optimising
Cost per Man) เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจและป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกกำรแข่งขันอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงผู้จาหน่ ายยานพาหนะรายใหญ่ น้อยราย
บริ ษทั ฯ มี ทะเบี ยนรำยชื่ อผูจ้ ำหน่ ำย (AP vender lists) สำหรั บกำรซื้ อยำนพำหนะไม่กี่รำย ซึ่ งหำกทำงผู ้
จำหน่ำยยกเลิกหรื องดจำหน่ำย บริ ษทั อำจได้รับผลกระทบไม่สำมำรถจัดหำรถโดยสำรได้ทนั ตำมสัญญำ อย่ำงไรก็ดี
บริ ษทั ได้มีกำรหำผูจ้ ำหน่ำยรำยอื่นเพิ่มเติมและมัน่ ใจว่ำจะสำมำรถลดควำมเสี่ ยงดังกล่ำวได้
3.2

ความเสี่ยงด้ านการบริหารการจัดการ
ความเสี่ยงด้ านการบริหารการจัดการโดยการพึง่ พิงผู้บริหารหลัก
ผูบ้ ริ หำรหลักคือ นำยปิ ยะ เตชำกูล เป็ นผูจ้ ดั กำรบริ ษทั มำตั้งแต่กำรก่อตั้งบริ ษทั ในปี 2548 เนื่ องจำกเป็ นผูม้ ี
ประสบกำรณ์และชื่อเสี ยงในวงกำรธุรกิจกำรให้บริ กำรขนส่งมำยำวนำน ซึ่งได้รับควำมน่ำเชื่อถือและควำมสัมพันธ์
อันดี กบั ทำงลูกค้ำ ทำให้ลูกค้ำมีควำมเชื่ อมัน่ ในธุ รกิ จ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง/ปรับเปลี่ยน ผูบ้ ริ หำรหลักอำจเกิ ด
ควำมเสี่ ยงดังกล่ำวได้
อย่ำงไรก็ดี บริ ษทั ฯ มีกำรจัดทำแผนธุรกิจทุกปี ให้สอดคล้องกับกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรที่ เหมำะสมตำม
ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน พร้อมพัฒนำอบรมบุคลำกรให้เป็ นมืออำชีพ เพิ่มแรงจูงใจและ
ผลตอบแทนตำมควำมรู ้ควำมสำมำรถ เพื่อลดกำรพึ่งพิงผูบ้ ริ หำรหลัก
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4.

ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ

4.1

ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
บริ ษทั ฯ มียำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จำนวนรวม 318 คัน ประกอบด้วยรถโดยสำรของ
บริ ษทั จำนวน 308 คันและรถสนับสนุนกำรซ่อมบำรุ ง จำนวน 10 คัน รำยละเอียดดังนี้
ประเภทยานพาหนะ

จานวน
(ล้านบาท)
433.95
56.20
84.05
7.59
4.05
1.78
587.62

กรรมสิทธิ์ของบริษทั
108
3
7
2
10
130

จานวนคัน
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าการเงิน
84
27
72
5
188

รถบัส
รถมินิบสั
รถตู้
รถตู้ วีไอพี
รถสนับสนุนฯ
อุปกรณ์เกี่ยวกับรถ
รวม
หมำยเหตุ :
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ งที่มีภำระผูกพันภำยใต้สัญญำเช่ ำกำรเงิ นรวม 190 คัน อีก 2 คันเป็ นรถสำหรับบริ หำร แบ่งเป็ นสัญญำเช่ ำ
กำรเงินจำนวน 16 คันและสัญญำเช่ ำซื้ อจำนวน 174 คัน บริ ษทั จะพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรเลื อกประเภทสัญญำเนื่ องจำกมี
ผลกระทบต่อกำรคำนวณกำไรทำงบัญชี และกำไรทำงภำษี ซึ่งกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รถสนับสนุนกำรซ่อมบำรุ ง เป็ นรถสำหรับฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรและฝ่ ำยซ่อมบำรุ งรักษำเพื่อใช้ในกำรสนับสนุนกระบวนกำรเดินรถ

4.2

ทีด่ นิ ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์
บริ ษทั ฯ มีที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ที่ดินแปลงบ้ำนเก่ำ รถสำหรับผูบ้ ริ หำร อุปกรณ์
เครื่ องใช้สำนักงำน เครื่ องตกแต่งสำนักงำน เครื่ องมือเครื่ องใช้ และสิ นทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีที่ดินจำนวน
43.85 ล้ำนบำท รำยละเอียดดังนี้
รายละเอียด
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
เครื่ องมือ เครื่ องใช้
ส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำระหว่ำงก่อสร้ำง
รถสำหรับบริ หำร
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ์

จานวน (ล้านบาท)

จดจำนองที่ดินกับธนำคำร
บริ ษทั เป็ นเจ้ำของ
บริ ษทั เป็ นเจ้ำของ
บริ ษทั เป็ นเจ้ำของ
บริ ษทั เป็ นเจ้ำของ
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

34.18
5.31
1.70
0.46
0.14
2.06
43.85

หมำยเหตุ :
ที่ดิน บริ ษทั มีกำรซื้ อที่ดินสำหรับเตรี ยมก่อสร้ำงเป็ นอำคำรสำนักงำนใหญ่ ณ ตำบลบำงนำง อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี
รถสำหรับบริ หำรจำนวน 2 คันเป็ นรถสำหรับผูบ้ ริ หำรในกำรติดต่อกับลูกค้ำ ซึ่งบำงครั้งก็ใช้สำหรับกำรให้บริ กำร

4.3

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนคือ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จำนวน 0.68 ล้ำนบำท มี
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์บริ ษทั เป็ นเจ้ำของไม่มีภำระผูกพัน
ส่ วนที่ 1 - 20

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
4.4

ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ งไม่ประจำทำงด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่ งผูโ้ ดยสำรเลขที่ 70/2553 ออก
โดยกรมขนส่งทำงบก ตั้งแต่วนั ที่ 11 มกรำคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกรำคม 2564 เป็ นระยะเวลำ 5 ปี
4.5

ใบรับรอง BSI ISO39001 : 2012 Road traffic safety management system
บริ ษทั ฯ ได้รับใบรับรอง มำตรฐำนกำรบริ หำรควำมปลอดภัยทำงถนน ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหำคม 2560 ถึง 31 กรกฎำคม
2563 เป็ นระยะเวลำ 3 ปี
4.6

สัญญาให้ บริการรับส่ ง บุคลากร
1.
สัญญาการให้ บริการรับส่ ง บุคลากรกับลูกค้ า
บริ ษทั ฯ มีสัญญำกำรให้บริ กำรรับส่ ง บุคลำกรกับลูกค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 รวมจำนวน 46 สัญญำ
สำหรับกำรให้บริ กำรลูกค้ำจำนวน 39 รำย
2.
สัญญาให้ บริการรับส่ ง บุคลากรกับรถร่ วม
บริ ษทั ฯ มีสัญญำกำรให้บริ กำรรับส่ ง บุคลำกรกับรถร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 รวมจำนวน 69 สัญญำ
ต่อรำย ประกอบด้วยรถบัสจำนวน 11 คันและรถตู ้ 63 คัน บริ ษทั ทำสัญญำระยะเวลำ 1 ปี และไม่มีภำระผูกพัน แต่
ทำงรถร่ วมบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขในสัญญำอย่ำงเคร่ งครัด

4.7

สัญญาเช่ าอาคารและสถานทีจ่ อดรถ รำยละเอียดดังนี้

ลา
ดับ
1
2
3
4

สัญญากับ
นำยชัยวัฒน์ จันทร์ทอง
นำยส่วน ทรัพย์ทวี
นำงสุรำงค์พิมล เอี่ยมสอำด
นำงแตงแกว ชื่นภิรมย์

5
6
7
8
9

บริ ษทั ซีเอชวัน ปิ โตรเลี่ยม จำกัด
นำงบุบผำ มัน่ น้อย
หจก. อุดมสุขกบินทร์บุรี
นำงซอติ้ว ชัยตระกูลทอง
บจ. กรมดิษฐ์พำร์ค

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
สัญญำ 2 ปี
สัญญำ 2 ปี
สัญญำ 2 ปี
สัญญำ 3 ปี
สัญญำ 8 เดือน
สัญญำ 1 ปี
สัญญำ 1 ปี
สัญญำ 3 ปี
สัญญำ 3 ปี

ลักษณะสัญญา
สถำนที่จอดรถ ลำนบ้ำนค่ำย จ.ระยอง
สถำนที่จอดรถ ลำนบ้ำนแลง จ.ระยอง
สถำนที่จอดรถ ลำนหนองละลอก จ.ระยอง
เช่ำอำคำรสำนักงำนมำบตำพุดและสถำนที่จอดรถ จ.
ระยอง
สถำนที่จอดรถ ลำดกระบัง จ.สมุทรปรำกำร
สถำนที่จอดรถ ลำนโป่ งสะเก็ด จ.ชลบุรี
สถำนที่จอดรถ ลำนกบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี
เช่ำอำคำรสำนักงำนบำงพระและสถำนที่จอดรถ จ.ชลบุรี
เช่ำพื้นที่บำงส่ วนเป็ นอำคำรสำนักงำนใหญ่ ชั้นที่ 1, 3
และสถำนที่จอดรถในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ ี ชลบุรี

ภาระ
ผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

4.8

สัญญาประกันภัยของรถบริษัททุกคัน
บริ ษทั ฯ มีกำรจัดทำประกันภัยสำหรับรถโดยสำรของบริ ษทั จำนวน 308 คัน รถสนับสนุนกำรซ่อมบำรุ งจำนวน 10
คันและรถสำหรับบริ หำรจำนวน 2 คัน โดยมีเงื่อนไขประกันภัยครอบคลุมควำมรับผิดชอบต่อบุคคลภำยนอก อำทิ ควำม
เสี ยหำยต่อชี วิตหรื อร่ ำงกำยหรื ออนำมัย ควำมเสี ยหำยต่อทรัพย์สิน ควำมเสี ยหำยต่อผูโ้ ดยสำรในรถ ได้แก่ กำรชดเชย
รักษำพยำบำล กำรชดเชยกรณี เสี ยชีวิตหรื อพิกำร ควำมเสี ยหำยต่อรถ และควำมเสี ยหำยต่อนักขับ ระยะเวลำกำรทำสัญญำ
ประกันภัยตำมรอบระยะเวลำบัญชีไม่เกิน 1 ปี รำยละเอียดดังนี้
ส่ วนที่ 1 - 21

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

บริษทั ประกันภัย
บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
บมจ. ไทยศรี ประกันภัย
บจ. กรุ งเทพประกันภัย
บมจ. ไทยประกันภัย
บจ. ที.พี. แอนด์ แอส โซซิเอทส์(1992)
บจ. มิตซุต สุมิโตโม อินชัวรันซ์
บจ. อัลฟ่ ำ แคปปิ ตอล
บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยำ ประกันภัย
รวม

ประเภทประกันภัย
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 3
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 1

จานวนกรมธรรม์
33
73
42
7
34
83
13
34
1
320

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมำยเหตุ :
ประกันภัยประเภทที่ 3 คุม้ ครองต่อชี วิต ร่ ำงกำยหรื ออนำมัยต่อบุคลำกรภำยนอกและผูโ้ ดยสำรในรถ และคุ ม้ ครองควำมเสี ยหำยต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก

4.9

สัญญาบริการคา้ ประกัน
บริ ษทั ฯ มีสัญญำบริ กำรค้ ำประกัน สำหรับค้ ำประกันก่อนรับงำนหรื อประกันสัญญำ หำกบริ ษทั ไม่กระทำกำรตำม
สัญ ญำกำรให้บริ กำรรั บ -ส่ ง บุ ค ลำกร โดยทำงบริ ษทั จะดำเนิ นกำรเป็ นหนัง สื อสัญ ญำค้ ำ ประกันกำรให้บริ ก ำร(Bank
Guarantee) หรื อหนังสื อกำรประกวดรำคำค้ ำประกันกับธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 รำยละเอียดดังนี้
ลาดับ
1
2
3

ธนาคาร
ธนำคำรกสิ กรไทย
ธนำคำรกรุ งเทพ
ธนำคำรเกียรตินำคิน

วงเงินคา้ ประกัน (ล้านบาท)
6.07
0.79
0.40

สัญญา (ฉบับ)
12
2
1

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

4.10 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั ฯ ไม่มีบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม

ส่ วนที่ 1 - 22

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพำททำงกฎหมำยที่ อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อกำรดำเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ

6.

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอืน่
ข้ อมูล

ชื่ อ
สถานที่ตั้งสานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เลขที่ทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
จานวนทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้นสามัญ
เลขานุการบริ ษัท
นักลงทุนสัมพันธ์
นายทะเบียนหลักทรั พย์
ผู้สอบบัญชี
เว็บไซต์ บริ ษัท

รายละเอียด
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
700/199 หมู่ที่ 1 ต. บ้ำนเก่ำ อ. พำนทอง จ. ชลบุรี 20160
บริ กำร (กำรให้บริ กำรรับส่ ง บุคลำกร)
0107558000105
038-468-788
038-468-788
618,750,000
617,310,058
คุณสุกำนดำ พุทธรักษำ / 063-903-0049 / sukarnda@atp30group.com
คุณโชติกำ วีระศิลป์ / 038-468-789, 091-774-4432 / chotiga@atp30group.com
บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จำกัด (ประเทศไทย)
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
www.atp30.com

ส่ วนที่ 1 - 23

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ ว
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 บริ ษัท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 154,687,500 บาท โดยมี ทุ น ช าระแล้ว จ านวน
154,327,514.50 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 617,310,058 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท ราคาตลาดเฉลี่ยทั้งปี 1.44 บาท
7.2

ผู้ถือหุ้น
1.
รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ และกลุ่มผู้ถือหุ้นสู งสุ ด 10 รำยแรก ตามวันปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ดังนี้
ลำดับ

รำยชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น

1

ครอบครัวพำนิชชีวะ
นายชาติชาย พานิชชีวะ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของนายชาติชาย )
นายพาทิศ พานิชชีวะ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของนายชาติชาย )
นายสาริ ศ พานิชชีวะ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของนายชาติชาย )
ด.ญ. อาภาพิศ พานิชชีวะ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของนายชาติชาย )
ครอบครัวเตชำกูล
นายปิ ยะ เตชากูล
นางสายสุทธิ์ เตชากูล (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของนายปิ ยะ)
ครอบครัวกรมดิษฐ์
ดร.วิวฒั น์ กรมดิษฐ์
บจ. กรมดิษฐ์ คอร์ป
นำยพงษ์ ชัย จงไพศำลศิลป์
นำยบัณฑิต ตุงคะเศรณี
นำงสำววิภำวี กรมดิษฐ์
นำงจรูญลักษณ์ พำนิชชีวะ
นำงสำวจิตติมำ จำรุ ภรำดำ
นำยอภิรเมธ อุตรวณิช
นำยสุ พฒ
ั น์ ค้ ำผล
รวม 10 รำยแรก
อืน่ ๆ
รวม

2

3

4
5
6
7
8
9
10

จำนวนหุ้น

ร้ อยละ

118,125,000 19.14%
80,325,000 13.01%
9,450,000
1.53%
9,450,000
1.53%
9,450,000
1.53%
9,450,000
1.53%
100,419,894 16.27%
55,000,000
8.91%
45,419,894
7.36%
72,140,199 11.69%
42,750,000
6.93%
29,390,199
4.76%
16,159,500
2.62%
15,372,000
2.49%
12,837,903
2.08%
12,656,250
2.05%
9,846,700
1.60%
8,405,400
1.36%
8,350,000
1.35%
374,312,846 60.64%
242,997,212 39.36%
617,310,058 100.00%

ส่ วนที่ 2 - 1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
2.
2562 ดังนี้
ลำดับ

สรุปรำยกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำร ตามวันปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธ.ค.
รำยชื่อ

ณ 10 ม.ค. 2562
จำนวนหุ้น ร้ อยละ

ณ 30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้น ร้ อยละ

กรรมกำรบริษทั
1
นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
76,024,800 13.87% 80,325,000 13.01%
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
15,120,000 2.76% 18,900,000 3.06%
2
ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
42,750,000 7.80% 42,750,000 6.93%
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
3
นำยปิ ยะ เตชำกูล
55,000,000 10.03% 55,000,000 8.91%
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
44,507,087 8.12% 45,419,894 7.36%
4
นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ
7,560,000 1.38%
9,450,000 1.53%
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
83,584,800 15.25% 89,775,000 14.54%
5
นำงสุ วรรณี คำมั่น
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
556,250 0.10%
576,250 0.09%
6
นำยกำชัย บุญจิรโชติ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
7
ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ผู้บริหำร
1
นำยปิ ยะ เตชำกูล
55,000,000 10.03% 55,000,000 8.91%
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
44,507,087 8.12% 45,419,894 7.36%
2
นำงสำวนิชำนันท์ รัตนเกตุ
312,500 0.06%
470,625 0.08%
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
3
นำงสุ กำนดำ พุทธรักษำ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
4
นำงสำวพรรณี คูหำวัลย์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
5
นำงสำวโชติกำ วีระศิลป์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
6
นำยวินัย พุ่มพิศ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
7
นำงสำวปัทมำพร ประสำทเขตกำรณ์
83,750 0.02%
104,650 0.02%
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
8
นำงสำวปนัดดำ โชติเนตร
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
หมายเหตุ: บริ ษทั ฯ ไม่มีการจัดโครงการให้สิทธิ แก่ผบู ้ ริ หารในการซื้ อหลักทรัพย์ของบริ ษทั

กำรเปลีย่ นแปลง
จำนวนหุ้น ร้ อยละ
4,300,200
3,780,000
912,807
1,890,000
6,190,200
20,000
-

0.70%
0.61%
0.15%
0.31%
1.00%
-

912,807
158,125
20,900
-

0.15%
0.03%
-

ส่ วนที่ 2 - 2

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
3.

กำรกระจำยกำรถือหุ้น
การกระจายการถือหุน้ ตามสัญชาติ ตามวันปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
จำนวน
รำย
2,474

ผูถ้ ือหุ้นสัญชาติ
ไทย
ผูถ้ ือหุ้นสัญชาติ
ต่างด้าว
รวม

รวมทั้งสิ้น
จำนวนหุ้น

ร้ อยละ

616,170,058

99.82%

จำนวน
รำย
5

1,140,000

0.18%

1

617,310,058 100.00%

6

2
2,476

นิติบุคคล
จำนวนหุ้น
38,425,087

ร้ อย
ละ
6.23%

900,000

0.14%

บุคคลธรรมดำ
จำนวน จำนวนหุ้น ร้ อยละ
รำย
2,469 577,744,971 93.59%
1

39,325,087 6.37%

2,470

240,000

0.04%

577,984,971 93.63%

การกระจายการถือหุน้ ตามอัตราส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามวันปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562 ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

ผูถ้ ือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า
0.5%
ผูถ้ ือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน
0.5% แต่ไม่ต่ากว่าหนึ่ ง
หน่วยการซื้อขาย
ผูถ้ ือหุ้นที่ถือหุ้นต่ากว่า
หนึ่งหน่วยการซื้อขาย
รวม

รวมทั้งสิ้น
จำนวนหุ้น

จำนวน
รำย
31
447,903,561

นิติบุคคล
%
จำนวน จำนวนหุ้น
รำย
72.56%
2
37,697,750

บุคคลธรรมดำ
% จำนวน จำนวนหุ้น
%
รำย
6.11%
29
410,205,811 66.45%

2,161

169,398,665

27.44%

4

1,627,337

0.26%

2,157

167,771,328

27.18%

284

7,832

-

0

0

-

284

7,832

-

617,310,058 100.00%

6

39,325,087 6.37%

2,470

2,476

577,984,971 93.63%

4.

ข้ อตกลงระหว่ ำงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (Shareholder’s agreement)
สาหรับเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์และการบริ หารงานของบริ ษทั ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ไม่
มีรายการเกี่ยวโยงหรื อดาเนินธุรกิจลักษณะดังกล่าว
(สามารถดูเพิ่มเติม ในการทารายการที่ เกี่ยวโยงกันและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ )
7.3

กำรออกหลักทรัพย์ อนื่
บริ ษทั ฯ มีใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1) จานวน 123,750,000 หน่วย มีอายุ
2 ปี ครบกาหนดการใช้สิทธิ แปลงสภาพฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562 โดยสามารถนามาแปลงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ ้นสามัญ ซึ่ ง
มีผใู ้ ช้สิทธิแปลงสภาพฯ จานวน 122,310,254 หุน้ อัตราหุน้ ละ 0.85 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 103.96 ล้านบาท
7.4

นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และสารองต่างๆ ตามกฏหมาย หากมีการจ่ายเงินปั นผลน้อยกว่านโยบายต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นผูพ้ ิจารณาจากปั จจัยต่างๆ อาทิ แผนการลงทุน ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตและนาเสนออนุมตั ิต่อที่

ส่ วนที่ 2 - 3

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี เว้นแต่การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลทางคณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจให้จ่ายเงินปั นผลได้
หากมีผลกาไรสุ ทธิ หลังหักสารองตามกฎหมายที่ เพียงพอ และรายงานต่อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ต่อไป
รายละเอียดดังนี้
รำยละเอียด
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563*
เงินปันผลประจาปี (ล้านบาท)
9.68
5.93
15.64
21.93
*12.35
เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท)
*12.35
หุ้นปันผล (ล้านบาท)
13.75
หุ้นสามัญ (หุ้น)
440,000,000 440,000,000 521,462,375 617,310,058 617,310,058
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น (บาท)
0.022
**0.04473
0.030 0.040/0.020
0.020
อัตรากาไรสุทธิ ต่อหุ ้น (บาท)
0.044
0.053
0.079
0.079
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุ ทธิ
89.92%
94.79%
62.96%
56.51%
55.59%
หมายเหตุ:
* ปี 2563 บริ ษทั ฯ เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจาปี 2563 สาหรับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.04 บาท ซึ่ งได้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่ อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 สาหรั บงวดเก้าเดื อนในอัตราหุ ้นละ 0.02 บาท และสาหรับปี 2562 อีก
จานวนอัตราหุ้นละ 0.02 บาท และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 30 เมษายน 2563
**ปี 2560 บริ ษทั ฯ เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560 สาหรับการจ่ายเงินปั นผลรวมในอัตราหุ้นละ 0.04473 บาท แบ่งเป็ น 1)
จ่ายปันผลเป็ นหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตรา 8 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญที่ 0.03125 บาทต่อหุ ้น
2) จ่ายปันผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01348 บาท

ส่ วนที่ 2 - 4
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8.

โครงสร้ ำงกำรจัดกำร

8.1

คณะกรรมกำรบริษัท (Board of Directors)
นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
ประธำนบริษัท

ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์

นำยปิ ยะ เตชำกูล

รองประธำนบริษัท

กรรมกำรผู้จัดกำร

นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ
กรรมกำร

นำงสุ วรรณี คำมั่น

นำยกำชัย บุญจิรโชติ

กรรมกำรอิสระ

กรรมกำรอิสระ

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบ

นำยประเสริฐ อัครประถม
พงศ์
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ

บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด 7 ท่าน รายละเอียดดังนี้
รำยชื่อกรรมกำร
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ดร.วิวฒั น์ กรมดิษฐ์
นายปิ ยะ เตชากูล

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

ตำแหน่ ง

ประเภทกรรมกำร

ประธาน กรรมการที่ไม่เป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
กรรมการ กรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร
กรรมการ กรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร

นางสุวรรณี คามัน่

กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร
กรรมการ กรรมการอิสระ

นายกาชัย บุญจิรโชติ

กรรมการ กรรมการอิสระ

ตำแหน่ งคณะกรรมกำรชุ ดย่อย
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริ หาร / ที่ปรึ กษา
กรรมการผูจ้ ดั การ / CEO /ผูบ้ ริ หารสู งสุด
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรครั้งแรก
31 ตุลาคม 2548
31 ตุลาคม 2548
31 ตุลาคม 2548

30 เมษายน 2556
30 เมษายน 2556
30 เมษายน 2556

ส่ วนที่ 2 - 5
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รำยชื่อกรรมกำร

นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์
(แทน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ)

ตำแหน่ ง

ประเภทกรรมกำร

กรรมการ กรรมการอิสระ

ตำแหน่ งคณะกรรมกำรชุ ดย่อย
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรครั้งแรก

25 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 มีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งนายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์ เข้ารับตาแหน่ง
เป็ นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยมีผล
ตั้งแต่วนั ที่ 25 ก.พ. 2563 เป็ นต้นไป
ดร.สุ พจน์ เธี ยรวุฒิ ได้ล าออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั และทุ ก ตาแหน่ งที่ เกี่ ยวข้อง โดยมี ผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
เนื่องจากท่านจะเข้าดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการของสานักงานพัฒนารัฐบาลดิ จิทลั (องค์การมหาชน) ซึ่ งมีเงื่อนไขการดารงตาแหน่ งที่ทา
ให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อไปได้
นางสุกานดา พุทธรักษา เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 4 ท่านคิดเป็ นร้อยละ 57.14
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่านคิดเป็ นร้อยละ 42.86
ปี 2562 ไม่ มีกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูง เคยเป็ นพนักงานหรื อหุ้นส่ วนของบริ ษัทสอบบัญชี ภายนอกที่ บริ ษัทใช้ บริ การ
ปี 2562 ไม่ มีกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารไปดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจ
ปี 2562 บริ ษัท ไม่ มีประวัติการกระทาผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรั พย์ ฯ

กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท
ตามข้อบังคับบริ ษทั ต้องมีกรรมการสองในสามร่ วมรับรองลงลายมือชื่ อและประทับตราบริ ษทั ในเอกสารสาคัญ
ต่างๆ โดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั คือ นายชาติชาย พานิชชีวะ ดร.วิวฒั น์ กรมดิษฐ์ และนายปิ ยะ เตชากูล
8.2

ผู้บริหำร
บริ ษทั ฯ มีคณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 8 ท่านมีรายละเอียด ดังนี้
รำยชื่อผู้บริหำร

นายปิ ยะ เตชากูล
นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ

นางสุกานดา พุทธรักษา
นางสาวพรรณี คูหาวัลย์
นางสาวโชติกา วีระศิลป์
นายวินยั พุม่ พิศ
นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์
นางสาวปนัดดา โชติเนตร

ตำแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ / CEO
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ (รักษาการแทน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายซ่อมบารุ ง (รักษาการแทน)
เลขานุการบริ ษทั
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชี (CFO)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและควบคุม
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
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หมายเหตุ :
นางสาวปนัดดา โชติเนตร เป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ ลาออกเมื่อวันที่ 01 ก.ค. 2562
นายภาสกร เชี่ ยวชาญกิจ เป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายซ่อมบารุ ง เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2563

แผนภำพโครงสร้ ำงกำรบริหำรจัดกำรภำยในบริษัท ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563

คณะกรรมกำรชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการ
บริ หาร

คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เลขานุการบริ ษทั

คณะผู้บริหำร

ผูต้ รวจสอบภายใน

กรรมกำรผู้จัดกำร

เลขำนุกำร
ผจก. อำวุโสฝ่ ำยกำรเงินและ
บัญชี

ผู้ช่วยผู้จัดกำร ฝ่ ำยปฏิบัติกำร
แผนกควบคุม
คุณภำพ

แผนกควำม
ปลอดภัย

แผนกปฏิบัติกำร

แผนกซ่ อมบำรุง

แผนกบัญชี

แผนกกำรเงิน

แผนกไอที
บำงพระ

แผนกบุคคล
แผนกกำรตลำด

ปรำจีนบุรี
ชลบุรี

แผนกจัดซื้อ

มำบตำพุด
สระบุรี

(สามารถดูข้อมูลเพิม่ เติมใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการบริษทั )
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ขอบเขตอำนำจหน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร
1) ร่ วมกาหนดวิสยั ทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สาคัญของบริ ษทั รวมทั้งพิจารณาประเด็นความ
เสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
2) ถ่ า ยทอดวิ สั ย ทัศ น์ ทิ ศ ทางและกลยุ ท ธ์ ที่ ก าหนดเพื่ อ ให้ ผู ้บ ริ หารน าไปปฎิ บัติ ใ ห้ เ กิ ด ผลได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
3) ควบคุม ติดตาม ดูแลให้มีการดาเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายที่สาคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้ าหมายทาง
การเงิ น แผนงานบริ ษัท และงบประมาณของบริ ษัท ที่ ก าหนด พร้ อ มสรุ ป ผลรายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั
4) สนับสนุนและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
5) แก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
6) ร่ วมกาหนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างครอบคลุมและดูแลให้มีระบบหรื อกระบวนการที่ มี
ประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
สรุปสำระสำคัญอำนำจอนุมตั ดิ ำเนินกำรของบริษัท (บำงส่ วน) มีรำยละเอียดดังนี้
ลำดับที่

เรื่องอนุมัติ
คกบ.

1

2

เรื่องกำรลงุทน
กำรลงทุน
1.1 การลงทุนในบริ ษทั ใหม่/กิจการร่ วมค้า
1.2 การลงทุนซื้อ/ขายหุ้นบริ ษทั อื่น
- มูลค่าไม่เกิน 1,000,000 บาท
- มูลค่าเกิน 1,000,000 บาท
1.3 การโอนหุ้นเพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจระหว่างบริ ษทั ใน
กลุ่ม
1.4 การเลิกบริ ษทั ใหม่/บริ ษทั อื่น/กิจการร่ วมค้า
1.5 การซื้ อที่ดิน/อาคาร
- มูลค่าไม่เกิน 10,000,000 บาท
- มูลค่าเกิน 10,000,000 บาท
1.6 การซื้ อรถเพื่อใช้ประกอบธุรกิจ
อยูภ่ ายใต้งบประมาณการลงทุนประจาปี ที่ได้รับการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
เรื่องงบประมำณ
กำรจัดทำงบประมำณกำรลงุทน
2.1. ประจาปี หรื อ กลางปี
2.2. เพิ่มเติมระหว่างปี
- วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ หรื อต่อ
โครงการ
- วงเงินเกิน 10,000,000 บาทต่อรายการหรื อต่อ
โครงการ

อ

ผู้มีอำนำจอนุมัติดำเนินกำร (*)
คกห.
กผจ.
ผช.กผจ.

ผจก.

ผ
อ

อ
อ

ผ

อ

ผ

อ

อ
ผ
อ

อ
อ
อ
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ลำดับที่

เรื่องอนุมัติ
คกบ.
2.3. การโอนย้ายงบลงทุน ภายในบริ ษทั
2.4. การยกเลิกงบลงทุนบางส่วน
- วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ ต่อ
โครงการ
- วงเงินเกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ หรื อต่อ
โครงการ
2.5. การยกเลิกงบลงทุนทั้งหมด (โครงการ)
กำรจัดทำงบประมำณดำเนินกำร
2.6. ประจาปี หรื อกลางปี
2.7. แก้ไขปรับปรุ ง/เพิม่ เติมงบประมาณระหว่างปี

3

4

กำรขอใช้ งบประมำณรำยจ่ ำยกำรลงทุนและงบประมำณ
ดำเนินกำรตำมงบประมำณประจำปี
3.1. วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
3.2. วงเงินเกิน 5,000,000 บาท
เรื่องกำรจัดซื้อ
ใบขอซื้อ (สำหรับกำรสั่ งซื้อในธุรกิจปกติ)
- มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท
- มูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท

ผู้มีอำนำจอนุมัติดำเนินกำร (*)
คกห.
กผจ.
ผช.กผจ.
อ

ผจก.

อ
อ
อ
อ
อ

อ
อ

อ
อ

อ
อ

หมายเหตุ:
* ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิดาเนิ นการ ประกอบด้วย คกบ. = คณะกรรมการรบริ ษทั , คกห. = คณะกรรมการบริ หาร, กผจ. = กรรมการผูจ้ ดั การ,
ผช.กผจ. = ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ, ผจก. = ผูจ้ ดั การฝ่ ายและผูจ้ ดั การอาวุโส
**อานาจการดาเนินงาน ประกอบด้วย ผ = ผ่าน, ล = ลงนาม, อ = อนุมตั ิ

8.3

เลขำนุกำรบริษัท
ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2559 มีมติแต่งตั้งให้ นางสุ กานดา พุทธรักษา
ตาแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริ ษทั โดยมี ผลตั้งแต่วนั ที่ 3 สิ งหาคม 2559 เป็ นต้นไป โดยคุ ณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่ งเป็ น
เลขานุการบริ ษทั
(สามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั )
8.4

ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง พร้อมทั้งเสนอหลักการและข้อเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่รับผิดชอบและโครงสร้าง
กระบอกเงิ นเดือนของบริ ษทั และสามารถเที ยบเคียงกับบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดี ยวกันได้และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนดังกล่าว จากนั้นนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ต่อไป มีหลักการดังนี้
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นโยบำยและหลักเกณฑ์ กำรจ่ ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท ดังนี้
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็ นเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบ
ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ ของกรรมการ การปฏิ บัติหน้าที่ ของกรรมการที่ ก่อให้เกิ ดประโยชน์กับบริ ษทั
เทียบเคียงกับบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นประเภทธุรกิจเดียวกัน ซึ่งคิดรวมจากผลประกอบการประจาปี ของบริ ษทั ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
นโยบำยและหลักเกณฑ์ กำรจ่ ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสู ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาทบทวนและกลัน่ กรอง ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสูง
ในรู ปแบบของค่าตอบแทนรายเดื อน โบนัสและค่าบริ หารงาน ที่ เหมาะสมตามโครงสร้ างค่าตอบแทนที่ เชื่ อมโยงกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดาเนินงานของบริ ษทั สถานะทางการเงินโดยเปรี ยบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ได้แก่ 1) ข้อมูลการสารวจค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กรและหน่ วยงานที่ ได้รับความเชื่ อถื อ 2) อัตราการเติ บโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ค่าเฉลี่ยอัตราเงิ นเฟ้ อ 3) เชื่ อมโยงกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ผลงานของแต่บุคคลที่
สอดคล้องกับเป้ าหมายและภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ (Key Performance Indicator) และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนดังกล่าว
นโยบำยค่ ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำร โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
การพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริ ษทั ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษ ัท โดยเปรี ยบเที ย บกับ บริ ษัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ที่ มี มู ล ค่ า ตลาด (Market
Capitalisation) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริ ษทั และบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริ ษทั และเสนอต่อที่
ประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
การพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยการกาหนดจานวนและรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ ดั การจากการใช้ดชั นีช้ ีวดั ต่างๆ เป็ นตัวบ่งชี้ในส่วนของสิ ทธิประโยชน์ อาทิการปรับอัตราเงินเดือนและ
โบนัสประจาปี ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและผลการดาเนินงานของบริ ษทั มีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั มี 2 รู ปแบบ ดังนี้
1.
ค่ ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
1.1 ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็ นเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม ตามมติค่าตอบแทนที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ประจาปี 2562 ดังนี้
รำยชื่อ

นายชาติชาย พานิชชีวะ
ดร.วิวฒั น์ กรมดิษฐ์
นายปิ ยะ เตชากูล
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นางสุวรรณี คามัน่
นายกาชัย บุญจิรโชติ
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
น.ส. นิชานันท์ รัตนเกตุ
น.ส. ปัทมาพร ประสาท
เขตการณ์

คณะกรรมกำร
บริษทั
75,000
60,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
-

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
60,000
40,000
40,000
-

ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท)
คณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ ำตอบแทน
-

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
10,000
15,000
10,000
10,000

รวม
75,000
60,000
60,000
50,000
110,000
90,000
105,000
10,000
10,000
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2.

8.5

1.2 โบนัสกรรมการคิดเป็ นรายบุคคล สาหรับ ปี 2562 คิดรวมจากผลประกอบการประจาปี ในอัตราไม่
เกิน 5% ของกาไรสุทธิประจาปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมทั้งสิ้นจานวน 0.62 ล้านบาท
1.3 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารประกอบด้วย เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น อาทิ เงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าสวัสดิ การอื่ น และเงิ นชดเชยผลประโยชน์ระยะยาว สาหรั บ ปี 2562 จานวน 15.33 ล้านบาท (ปี 2561
จานวน 14.57 ล้านบาท)
ค่ ำตอบแทนอืน่ ได้แก่ ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
2.1 ประกันภัยเบ็ดเตล็ดทางธุรกิจสาหรับกรรมการบริ ษทั ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาประกันภัยดังกล่าวกับ
บมจ. ไทยศรี ประกันภัย
2.2 เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ฯ ได้จดั กองทุนสารองเลี้ยงชีพให้ผบู ้ ริ หารโดยการ
สบทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน

บุคลำกร
บริ ษทั ฯ มีพนักงานทั้งหมด 374 คน (ณ วันที่ 17 มกราคม 2563) แบ่งเป็ นพนักงานบริ ษทั และนักขับ สาหรับปี 2562
บริ ษทั ได้จ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจานวน 116.75 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
รำยละเอียด

พนักงานบริ ษทั (คน)
นักขับ (คน)
รวม (คน)
ค่ำตอบแทนพนักงำน (ล้ำนบำท)

ปี 2560

ปี 2561
57
234
291
78.14

ปี 2562
67
271
338
99.60

76
298
374
116.75

นโยบำยค่ ำตอบแทนและสวัสดิกำรพนักงำน
คณะกรรมการ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยคานึงถึงความเหมาะสม ความเป็ นธรรมตามความรู ้ ความสามารถ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคนให้
สอดคล้องกับการเติบโตทางธุ รกิ จของบริ ษทั และค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเดี ยวกัน โดยพิจารณาค่าตอบแทนระยะสั้นและ
ค่าตอบแทนระยะยาวประกอบด้วย 1) ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงิ นเดือนและผลประโยชน์อื่น อาทิ เงิ นเดือนและ
ผลประโยชน์อื่น ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง โบนัส ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยง
ชี พ ค่าสวัสดิ การอื่น และเงิ นชดเชยผลประโยชน์ระยะยาว 2) ผลตอบแทนอื่น ได้แก่ (2.1) ประกันภัยเบ็ดเตล็ดทางธุรกิจ
เกี่ ยวกับด้านทางการเงิ น ด้านการประกอบธุ รกิ จ ด้านกฎหมาย (2.2) เงิ นกองทุนสารองเลี้ยงชี พ โดยบริ ษทั ได้แต่งตั้งให้
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิ กรไทย จากัดเป็ นผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่ งบริ ษทั จะจ่ายเงิ นสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของ
เงินเดือนและพนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน (2.3) ประกันชีวติ และอุบตั ิเหตุกลุ่ม (2.4) การตรวจสุขภาพ
ประจาปี
นโยบำยควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการพัฒนาและสร้างสรรค์ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน โดยคานึงถึง
กฎหมายและระเบียบกาหนดในการปฎิบตั ิงานต่างๆ เพื่อลดความเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น การตรวจวัดแอลกอฮอล์และ
สารเสพติดในร่ างกายนักขับก่อนการปฎิ บตั ิงาน รวมถึงการตรวจสอบรถก่อนการให้บริ การ การจัดฝึ กอบรมด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานให้กบั พนักงานใหม่ทุกครั้ง
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สถิตกิ ำรเกิดอุบัตเิ หตุจำกกำรทำงำนประจำปี 2562
บริ ษทั ฯ ได้ทาการรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อเสนอแนะและจัดทารายงานเกี่ยวกับการเกิดอุบตั ิเหตุ สาหรับปี
2562 อุบตั ิเหตุขณะให้บริ การจานวน 23 ครั้ง ซึ่งเป็ นอุบตั ิเหตุเพียงเล็กน้อยไม่พบอุบตั ิเหตุร้ายแรง
กำรพัฒนำบุคลำกร
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง จากการฝึ กอบรมภายในและการฝึ กอบรมภายนอก เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกับพนักงาน อาทิ ความรู ้ ความสามารถและทักษะในการทางานอย่างมืออาชีพ รองรับการเติบโตในอนาคตสามารถ
แข่งขันในระดับสากลได้ รายละเอียดดังนี้
1.
กำรฝึ กอบรมภำยใน
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาแผนการฝึ กอบรมพนักงานเป็ นรายปี ทั้งพนักงานบริ ษทั และนักขับ โดยบริ ษทั จะเน้นให้
ความสาคัญกับนักขับเพราะถือเป็ นบุคลากรที่สาคัญทางธุรกิจในเรื่ องการขับขี่ (Technical Skill) และศักยภาพ
ทางด้านจิตใจและบริ การ (Soft Skill) ควบคู่กนั ไปเพื่อส่งมอบคุณภาพให้แก่ผรู ้ ับบริ การ รายละเอียดดังนี้
วันที่อบรม
03 ก.พ. 2562
10 มี.ค. 2562
17 มี.ค. 2562
05 พ.ค. 2562
02 มิ.ย. 2562
20 ต.ค. 2562
01 ธ.ค. 2562
15 ธ.ค. 2562

8.6

รำยกำรฝึ กอบรม
การขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ รุ่ นที่ 26
การขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ รุ่ นที่ 27
การขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ รุ่ นที่ 28
การขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ รุ่ นที่ 29
การขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ รุ่ นที่ 30
การขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ รุ่ นที่ 31
การขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ รุ่ นที่ 32
การขับขี่เชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ รุ่ นที่ 33

จำนวนชั่วโมง
6
6
6
6
6
6
6
6

จำนวนพนักงำน
34
24
23
23
17
24
24
25

ข้ อพิพำทด้ ำนแรงงำนทีส่ ำคัญ
บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาทด้านกฎหมายแรงงานและการจ้างงานที่สาคัญช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
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9.

กำรกำกับดูแลกิจกำร

9.1

นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักเกณฑ์ของบริ ษทั มหาชนตามระเบียบ
ปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต. โดยยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิภายในองค์กรให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานให้ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม อีกทั้งให้ความสาคัญในการสร้างคุณค่าทางธุรกิจในระยะยาว เพื่อให้เกิด
การเติบโตอย่างยัง่ ยืนและมุ่งมัน่ พัฒนากิจการให้ดาเนินการสอดคล้องกับการกากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตามหลักการ CG
Code และASEAN CG Scorecard พร้อมทั้งติดตามดูแลการปฏิบตั ิภายในองค์กรให้เป็ นไปตามนโยบายและหลักการกากับ
ดูแลกิ จการของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าสามารถนาไปใช้ในการปฎิบตั ิงานจริ งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยบริ ษทั ได้เผยแพร่
นโยบายต่างๆ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั
สาหรับผลการประเมินด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (CGR) ในปี 2562 มีผลการประเมิน CGR อยูใ่ นระดับดี แสดง
ภาพ ผลประเมิน CGR ของบริ ษทั ดังนี้

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ร้อยละ 66

ร้อยละ 75

ร้อยละ 82

ร้อยละ 82

คณะกรรมการบริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่าได้ยึดมัน่ ตามหลักธรรมาภิบาลจริ ยธรรมและคุณธรรมในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ รายละเอียดดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวครอบคลุมสิ ทธิข้นั
พื้นฐานต่างๆ อาทิ การซื้ อขายหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิ จการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิ จการ
อย่างเพียงพอ โดยมีนโนยายในการอานวยความสะดวกและส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่ วมประชุมเพื่อ
ออกเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั เช่น
การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงในหนังสื อบริ คณห์สนธิ และการลดทุนหรื อเพิ่มทุน
เป็ นต้น ซึ่ งนอกเหนือจากสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานดังกล่าวแล้ว บริ ษทั กาหนดให้มีการดาเนิ นการในเรื่ องต่างๆ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม
และอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1) บริ ษทั ฯ จะจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสารประกอบ อาทิ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม
และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วันหากมีมติพิเศษไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน โดย
เอกสารดังกล่าวต้องมีความถูกต้องและครบถ้วน สาหรับหนังสื อเชิ ญประชุมจะเผยแพร่ ในเว็บไซด์ข อง
บริ ษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
2) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบหนึ่ งแบบใดที่
บริ ษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือ
หุน้ รวมถึงในการประชุม บริ ษทั จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามแสดงความ
คิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ และเป็ นอิ สระ โดยบริ ษทั จะให้ขอ้ มูลรายละเอี ยดในเรื่ อง
ดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผถู ้ ือหุน้
4) กรรมการทุ กคนจะเข้าร่ วมประชุ มเว้นแต่ กรณี ที่มีเหตุจาเป็ น เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถซักถามในเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องได้
5) เมื่อการประชุมเสร็ จสิ้ น บริ ษทั จะจัดทารายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู ้
ถือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
ซึ่ งในปี 2562 บริ ษัทฯ ไม่ มีเหตุการณ์ หรื อการปฏิ บัติใดๆ อันเป็ นการกีดกันหรื อสร้ างอุปสรรคในการเปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้ นในการสอบถามหรื อสื่ อสารกับทางบริ ษัท และการกระทาอื่ นใด อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิ ของผู้ถือหุ้ น
หรื อการซื ้อหุ้นคืนและทางบริ ษัทยังเปิ ดเผยโครงสร้ างการถือหุ้นอย่ างชัดเจน รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกและผู้มี
อานาจควบคุมเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทมีโครงสร้ างการดาเนินงานที่ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ไม่ มีการถือหุ้นไขว้ หรื อการถือ
หุ้นแบบพีระมิด
3)

หมวดที่ 2 กำรปฎิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ ำงเท่ ำเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษทั ฯ มีแนวทางการปฎิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายและให้มีสิทธิออกเสี ยงที่เท่าเทียมกันเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง ทั้ง
ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อ
เป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริ ษทั จะดูแลและใช้เงินของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไป
อย่างเหมาะสม โดยได้กาหนดแนวทางปฎิบตั ิให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับการปฎิบตั ิและปกป้ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ ง
ในการจัดการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ล่วงหน้าในวันและเวลาอันควร รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยง
โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรื อผูอ้ ื่นมาประชุมและออกเสี ยงลงมติแทนได้ ทั้งนี้การดาเนินการประชุม จะเป็ นไป
ตามข้อบังคับของบริ ษทั และตามลาดับวาระการประชุมที่มี ซึ่ ง บริ ษทั จะจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละ
วาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหากไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะ
วาระสาคัญที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ
อีกทั้งบริ ษทั ฯ ได้กาหนดมาตรการป้ องกันกรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ โดยกาหนดแนวทางเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคน
ในองค์กรถือปฎิบตั ิตามนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริ ษทั ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูด้ ูแลและพิจารณาตัดสิ นความผิด หากกรณี ที่มีกรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารมีการใช้
ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวจะมอบหมายให้ผบู ้ ริ หารสูงสุดเป็ นผูพ้ ิจารณาความผิดตามมาตรการลงโทษที่กาหนดไว้
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทราบถึ งหน้าที่ ในการรายงานการถื อครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
สาหรับตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
สาหรั บปี 2562 กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทไม่ มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่ องที่ เกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรั พย์ โดยการ
นาข้ อมูลภายในไปใช้
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
กำรเยีย่ มชมกิจกำร
บริ ษทั ไม่ได้จดั ให้มีการเยี่ยมชมกิจการภายหลังเสร็ จสิ้ นการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เนื่ องจากมีขอ้ จากัดระยะเวลา
และความสะดวกของผูถ้ ื อหุ ้น แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มได้ใช้เวลาก่ อนการ
ประชุมสอบถามข้อมูล ตลอดจนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผูบ้ ริ หารตามสมควรแก่เวลา นอกจากนี้ บริ ษทั ยังใช้
ช่ อ งทางการท ากิ จ กรรมนัก ลงทุ น สัม พัน ธ์ “บริ ษ ัท จดทะเบี ย นพบผูล้ งทุ น ไทย” (Opportunity Day) ของตลาด
หลักทรั พย์ฯ เพื่อชี้ แจงข้อมูลเกี่ ยวกับธุ รกิ จการดาเนิ นงานของบริ ษทั แก่ นักลงทุ น และสื่ อมวลชนที่ มาร่ วมงาน
ภายหลังประกาศงบการเงินแล้ว
(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมใน บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย)
หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูล้ งทุน
เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริ ษทั ตั้งอยู่ เป็ นต้น ซึ่งผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะได้รับการดูแลจากบริ ษทั ตามสิ ทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ งจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่มี โดยบริ ษทั ได้พิจารณา
ให้มี ก ระบวนการส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มของผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ตามบทบาทและหน้า ที่ ใ นการสร้ า งเสริ ม ผลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั เพื่อให้การดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้กบั กิจการและ
สร้างผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมให้กบั ทุกฝ่ าย นอกจากนี้ บริ ษทั ยังจัดให้มีช่องทางให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถติดต่อสื่ อสาร
เสนอแนะ หรื อให้ขอ้ มูลต่อคณะกรรมการบริ ษทั ผ่านทางกรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่ งเสริ มเพื่อให้เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการสร้าง
ความมัง่ คัง่ ทางการเงินและความยัง่ ยืนของกิจการ ดังนี้
1) ให้ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับ โดยปฎิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมเป็ นธรรมและให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศัก ยภาพ
รวมถึงการให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยคานึ งถึงความปลอดภัยในการ
ทางานและคุณภาพชีวติ พนักงานเป็ นสาคัญ
2) การซื้ อสิ นค้าและบริ การจากลูกค้าจะเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้า โดยจะปฎิ บตั ิตามสัญญาที่ทาร่ วมกัน
อย่างเคร่ งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่ าย
3) การปฎิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ มื ตามข้อตกลงที่มี
4) การเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสิ นค้าและการให้บริ การที่ ดีได้ม าตรฐาน การรั กษา
ความลับของลูกค้าและการกาหนดราคาที่เป็ นธรรมและเท่าเทียมกันภายใต้นโยบายการกาหนดราคาที่มี
5) การปฎิบตั ิตามกรอบกติกาและการแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริ ตเพื่อทาลายคู่แข่งทางการค้า
6) ให้ความสาคัญและรั บผิดชอบต่อชุ มชนสังคม และสภาพแวดล้อมที่ เกี่ ย วข้องกับบริ ษทั รวมถึ งการให้
สนับสนุ นกิ จกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อ
ชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้กากับดูแลให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มให้ได้รับการคุม้ ครองและปฏิบตั ิดว้ ยความเสมอ
ภาคและเป็ นธรรม ตามที่ได้จดั ทาจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งได้เผยแพร่ บนหน้าเว็บไซต์ของ
บริ ษทั เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบ มีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ผู้ที่เกีย่ วข้ อง
ผูถ้ ือหุ้น

รำยละเอียด
บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นในฐานะเจ้าของบริ ษทั ดูแลให้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม การจัดให้มีช่องทางในการสื่ อสารอย่างเหมาะสมและเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่ งใส
และทันเวลา มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุ ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในระยะยาว การคานึงถึง
ผลประโยชน์ได้รับของผูม้ ีส่วนได้เสี ย สิ ทธิในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ใน
ฐานะเจ้าของบริ ษทั ผ่านกรรมการอิสระ ซึ่งมีหน้าที่ผดู ้ ูแลผูถ้ ือหุ้นทุกราย เพื่อรวบรวมนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณา
พนักงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานถือเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า โดยจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
ค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมเป็ นธรรมตามผลการประเมินรายคนและสอดคล้องกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั
เทียบเคียงกับตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งมุ่งพัฒนาพนักงานให้มีความรู ้ ความสามารถและมีศกั ยภาพในการแข่งขัน
ให้มีความก้าวหน้าในการทางาน มีคุณภาพชี วิตการทางานทัดเทียมกับบริ ษทั ชั้นนาสร้างความสุ ขในการทางาน ความ
ภาคภูมิใจและสร้างความผูกพันต่อองค์กร
ลูกค้า
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่ให้ลูกค้าได้รับบริ การสู งสุ ด ทั้งด้านบริ การที่มีคุณภาพและราคาที่เป็ นธรรม การให้ขอ้ มูล
ข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างที่ได้ตกลงกับทางลูกค้าอย่างเคร่ งครัดและการ
รักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืน สร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อลูกค้า ตลอดจนกระบวนการให้ลูกค้าได้ร้องเรี ยน
เกี่ยวกับคุณภาพความปลอดภัยและบริ การ รวมถึงมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้คาแนะนา/ข้อเสนอแนะ และการ
ให้บริ การของบริ ษทั
คู่คา้
บริ ษทั ฯ มีจรรยาบรรณในการจัดซื้ อจัดจ้างตามกระบวนการจัดซื้ อของบริ ษทั การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรมและเท่า
เทียมกันตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริ ต โดยยึดถือการปฎิบตั ิตามสัญญา คามัน่ อย่างเคร่ งครัดและยุติธรรม
สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่ วมมือที่ดีเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นธุรกิ จร่ วมกัน
ในระยะยาว
คู่แข่งทางการค้า
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริ ต โดยยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมภายใต้กรอบ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฎิบตั ิการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่คา้ ด้วยวิธี
ฉ้อฉล โดยปฎิบตั ิตามแนวทางปฎิบตั ิที่กาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่ งครัด โดยในปี 2562 บริ ษัทไม่ มีข้อ
พิพาทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการแข่ งขันทางการค้ า
เจ้าหนี้
บริ ษทั ฯ รักษาคามัน่ สัญญาและปฎิบตั ิตามเงื่อนไขข้อกาหนดของสัญญาอย่างเคร่ งครัดและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ อย่าง
เสมอภาคและเป็ นธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงเจ้าหนี้ ทางธุ รกิจ เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน ทั้งในเรื่ องการชาระคืน
เงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนี ยม การดารงอัตราส่ วนทางการเงิน เงื่อนไขค้ าประกันและเงื่อนไขอื่นๆ เป็ นต้น และไม่ใช้
วิธีการที่ไม่สุจริ ต ปกปิ ดข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งอันจะทาให้เจ้าหนี้ เกิดความเสี ยหาย ทั้งนี้ ในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทไม่ มีเหตุผิด
นัดชาระหนีแ้ ต่ อย่างใด
สังคมและ
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายและถือมัน่ ในอุดมการณ์การดาเนิ นธุรกิจโดยมุ่ง
ส่วนรวม
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตและเสริ มสร้างประโยชน์สุขแก่สงั คมส่ วนรวมและสิ่ งแวดล้อม ทั้งในสถาน
ประกอบการ ชุมชนและบริ เวณใกล้เคียง รวมถึงการให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานหรื อชุมชนในการมีส่วนร่ วมบรรเทา
อุทกภัยและสาธารณภัยตามความเหมาะสม
สิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และส่ งเสริ มการ
พัฒนาการเจริ ญเติบโตควบคู่กบั การพัฒนาคุณภาพชี วิตของคนในสังคม สภาวะแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยมีสุขอนามัย
ที่ดี และกาหนดนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อม การหาแนวทาง และวิธีการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนลด
ปริ มาณขยะ เพื่อป้ องกันควบคุมกิจกรรมที่อาจส่ งผลกระทบต่อสังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม สาหรั บปี 2562 บริ ษัทไม่ มี
ข้ อพิพาทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้ อม
ทรัพย์สินทาง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปฎิบตั ิเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาและลิขสิ ทธิ์ โดยมีแนวทางในการดาเนิ น
ปัญญาและลิขสิ ทธิ์ เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว การใช้งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นไปตาม “ระเบียบการใช้งานเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ อย่างปลอดภัย” และพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งบริ ษทั มีการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ผู้ที่เกีย่ วข้ อง

รำยละเอียด
ควบคุมดูแลความถูกต้อง เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตอ้ งผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมที่มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง
ปฎิบตั ิตนให้เป็ นไปตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปั ญญาและลิขสิ ทธิ์ อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับเครื่ องหมายการค้า
กฎหมายเกี่ยวกับสิ ทธิ บตั ร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่ งเสริ มให้มีการอบรมให้ความรู ้กบั
พนักงาน การนาผลงานหรื อข้อมูลอันเป็ นสิ ทธิ ของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรื อที่จะนามาใช้กบั บริ ษทั จะต้อง
ตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น

หมวดที่ 4 กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่ ตอ้ งแจ้งแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในด้านความถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอและทันเวลาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งมีหน่วยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์เป็ นผูด้ ูแลการให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน สารสนเทศที่สาคัญ ประกอบด้วย ข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน รวมถึงผลการดาเนินงานและข่าวสารต่างๆ ที่สาคัญของบริ ษทั ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์และการตัดสิ นใจของผูถ้ ื อหุ ้นและนักลงทุนทัว่ ไปของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั มี แนวทางปฏิ บตั ิที่สาคัญ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1) ช่ องทำงกำรสื่อสำรและเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัท
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ สาคัญ โดยคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ าย
บริ หารได้มีการตรวจสอบติดตามให้ปฎิบตั ิตามหลักการและเกณฑ์ที่กาหนดอย่างเคร่ งครัดโดยผ่านช่องทางต่างๆ
ดังนี้
1.1 เปิ ดเผยข้ อมูลผ่ำนระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์ ฯ และเว็บไซต์ ของบริษัท
บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้ง
ข่าวสารสาคัญต่างๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ นักลงทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี เลขานุการบริ ษทั และนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมข้อมูลสารสนเทศที่ตอ้ ง
เปิ ดเผย ผ่านการกลัน่ กรองจากผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศหรื อผูท้ ี่ ได้รับมอบหมาย และเผยแพร่ ไว้ใน
เว็บไซต์ของบริ ษทั (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) นอกจากนี้ ยังได้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งได้
ปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอเพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถรับข้อมูลข่าววสารได้ทนั ต่อเหตุการณ์ เช่น เอกสาร
สาคัญของบริ ษทั โครงสร้างองค์กร ลักษณะการดาเนิ นธุรกิจ นโยบายและแนวทางการปฎิบตั ิในด้านต่างๆ
ของบริ ษทั ข้อมูลสาหรับผูถ้ ือหุน้ รายงานและงบการเงิน คาอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของฝ่ ายจัดการ (MD&A) และเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release)
สาหรับการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิ น ได้จดั ทาและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
ก่อนเผยแพร่ ต่อผูถ้ ือหุน้ และนาส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งได้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหุน้ หรื อนัก
ลงทุน สามารถใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจลงทุน ซึ่ งงบการเงินได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฎิบตั ิอย่างสม่าเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
รอบคอบ การรายงานที่สมเหตุสมผลในการจัดทางบการเงิน รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในปี 2562 บริ ษัท ได้ เปิ ดเผยงบการเงิ นทุ กรายไตรมาสและงบการเงิ นประจาปี ทั้ งภาษาไทยและ
อังกฤษ ผ่ านระบบข่ าวของตลาดหลักทรั พย์ ฯ และเว็บไซต์ ของบริ ษัท ซึ่ งสามารถดาวน์ โหลดได้ และงบ
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การเงิ น ของบริ ษัท ได้ รั บการรั บรองแบบไม่ มี เ งื่ อ นไขและน าส่ งงบการเงิ น ต่ อ ตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ และ
สานักงาน ก.ล.ต. ตรงต่ อเวลาและไม่ ถกู สั่งแก้ ไขงบการเงิน และไม่ ได้ รับแจ้ งการดาเนินการอันเนื่องจากการ
เปิ ดเผยข้ อมูลไม่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดแต่ อย่ างใด
1.2 ข้ อมูลแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาปี (แบบ 56-2) โดยเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจและผลดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา โดย
เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.3 นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั ฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ในการ
จัดทาเอกสารเปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสารแก่สื่อมวลชน การจัดแถลงข่าวของบริ ษทั และสื่ อสารประชาสัมพันธ์
ข้อ มู ล ข่ า วสารและกิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า งความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ร ะหว่า งบริ ษ ัท กับ ผูถ้ ื อ หุ ้ น นัก ลงทุ น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไปให้ได้รับข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั อย่างทันเหตุการณ์ รวมถึงการ
อานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับข้อมูลของบริ ษทั การติดต่อขอเยี่ยมชมกิจการและพบผูบ้ ริ หาร หรื อ
ตอบข้อสงสัยต่างๆ เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งนี้ ผูล้ งทุ นสามารถติ ดต่อหน่ วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ของบริ ษทั ได้ทาง อีเมล : chotiga@atp30group.com หรื อ โทรศัพท์ 038-468-789 / 091-774-4432
หรื อผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.4 เลขำนุกำรบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ก าหนดให้เลขานุ การบริ ษทั (Company Secretary) รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อยที่ ได้รับมอบหมาย และการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทาหน้าที่
จัดทาเอกสารเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากกรรมการผูม้ ีอานาจหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย
รายงานสารสนเทศ รวมถึงการกากับดูแลให้ บริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารมีการดาเนิ นการที่
เป็ นไปตามข้อกาหนดที่เกี่ ยวข้องเป็ นผูป้ ระสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. และการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อ เลขานุการบริ ษทั ของบริ ษทั ได้
ทาง อีเมล: sukarnda@atp30group.com หรื อ โทรศัพท์ 063-903-0049
2) กำรรำยงำนกำรปฎิบัตหิ น้ ำทีค่ ณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงการจัดทารายงานทางการเงินให้มีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงินและนโยบายบัญชีที่เหมาะสม ซึ่ งการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ที่ เป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของบริ ษทั และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนเผยแพร่ ต่อผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่า
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปี ควบคู่ กับ รายงานของผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าต เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น และนัก ลงทุ น ทั่ว ไป และ
คณะกรรมการชุดย่อยก็ได้จดั ทารายงานผลการปฎิ บตั ิงานในรอบปี ที่ ผ่านมาเพื่อนาเสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นแสดงไว้ใน
รายงานประจาปี 2562
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3)

กำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันและควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นนโยบายสาคัญที่จะไม่ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานใช้โอกาสจาก
การเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้กาหนดไว้ในคู่มือ
นโยบายการกากับดูแลกิ จการ จรรยาบรรณธุ รกิ จ และแนวทางปฎิบตั ิรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีขอ้
ปฎิบตั ิสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ให้พึงหลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั และกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานที่มีส่วนได้เสี ยในรายการนั้น
จะต้องไม่มีส่วนร่ วมในการพิจารณาอนุมตั ิ กาหนดให้การเปิ ดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
รายการระหว่างกันที่มีสาระสาคัญโดยแสดงรายละเอียดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์
ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายราคาและมูลค่ารายการ เหตุผลความจาเป็ น โดยคานึ งถึงผลประโยชน์สูงสุ ด
ของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นสาคัญ โดยแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดเผย
ข้อมูลรายการระหว่างกันตามที่ปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ
56-2) ของบริ ษทั (บริ ษทั อยู่ในช่วงศึ กษาการจัดทารายงานความยัง่ ยืนแบบบูรณาการเพื่อให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับ
ประโยชน์ยงิ่ ขึ้น) กาหนดให้มีการจัดทารายงานต่างๆ ดังนี้
1.
กำรจัดทำรำยงำนกำรเปิ ดเผยรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และรำยกำรระหว่ ำงกัน
กรณี ที่มีรายการระหว่างกันของบริ ษทั กับบุคคลที่ มีความเกี่ ยวข้อง บุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคตซึ่ งเป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนพึงกระทากับคู่สัญญา
ทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็ นกรรมการ
ผู ้บ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งและมี เ งื่ อ นไขการค้า ปกติ ห รื อ ราคาตลาด ภายใต้เ งื่ อ นไขที่
สมเหตุ ส มผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ ก่ อ ให้เ กิ ดการถ่ า ยเทผลประโยชน์ ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษทั
สามารถดาเนิ นการได้ตามปกติ ภายใต้หลักการที่ ทางคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาอนุ มตั ิ และจัดทา
รายงานสรุ ปเพื่อรายงานให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
สาหรับกรณี ที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็ นรายการทางการค้าปกติ บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีความเห็น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั้นทุกราย ใน
กรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิ ดขึ้น บริ ษทั
พิจารณาให้ผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระ ผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ สระเฉพาะด้านหรื อผูต้ รวจสอบบัญชี เป็ นผูใ้ ห้ความเห็ น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการ
ประกอบการตัดสิ นใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี เพื่ออนุมตั ิรายการ
ดังกล่าวก่อนเข้าทารายการ ทั้งนี้ บริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฎิบตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และข้อบังคับ ประกาศ หรื อข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ งผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้งหรื อมีส่วนได้เสี ยในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิ ออก
เสี ยงลงมติในการทารายการระหว่างกันนั้นๆ ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ เว็บไซต์ของบริ ษทั
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ในปี 2562 บริ ษัท ไม่ มีการปฎิบัติที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ การทารายการระหว่ างกันที่
กาหนดโดยสานักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรั พย์ ฯ
2.
กำรจัดทำรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ และกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่ จะปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรมตามหลักการกากับดูแล
กิ จ การที่ ดี เพื่ อ ให้บรรลุ เจตนารมณ์ โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ได้จัดทานโยบายการซื้ อขายหลัก ทรั พย์
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานอย่างชัดเจน รายละเอียดดังนี้
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ของกรรมกำรและผู้บริหำร
1.
ข้ อห้ ำมในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ โดยใช้ ข้อมูลภำยใน
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และพนักงานทุกคนต้องปฎิ บตั ิตามข้อห้ามในการซื้ อขาย
หลักทรัพย์โดยการใช้ขอ้ มูลภายใน ซึ่งกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ มาตรา 241 “ในการ
ซื้ อหรื อขายซึ่ งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายในศูนย์ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์หา้ มมิให้บุคคลใดทาการซื้อ หรื อขาย หรื อเสนอซื้อ หรื อเสนอขาย หรื อชักชวนให้บุคคล
อื่ น ซื้ อหรื อขาย หรื อเสนอซื้ อหรื อซื้ อขาย ซึ่ งหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ฯ หรื อ
หลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ ไม่วา่ โดยทางตรง หรื อทางอ้อม อันเป็ นการเอาเปรี ยบ
ต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่
ยังมิได้เปิ ดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู ้มาในตาแหน่งหรื อฐานะเช่นนั้น และไม่วา่ การกระทา
ดังกล่าวจะกระทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรื อผูอ้ ื่นหรื อนาข้อเท็จจริ งเช่นนั้นออกเปิ ดเผย เพื่อให้
ผูอ้ ื่นกระทาดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน”
2.
ช่ วงเวลำห้ ำมซื้อขำยหลักทรัพย์ (Blackout Period)
2.1 ห้ามบุคคลที่บริ ษทั กาหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการ
เปิ ดเผย “งบการเงิ นประจารายไตรมาสและประจาปี ” และช่วงเวลาอื่นที่ บริ ษทั จะ
กาหนดเป็ นครั้งคราว
2.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่ บริ ษทั กาหนดอาจขายหลักทรั พย์ของกลุ่มบริ ษทั ใน
ระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้ อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความ
ยากลาบากทางการเงินอย่างรุ นแรง หรื อต้องปฎิบตั ิตามข้อกาหนดต่างๆ ทางกฎหมาย
หรื อตกอยูภ่ ายใต้คาสัง่ ศาลโดยต้องจัดทาบันทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมตั ิต่อ
ประธานกรรมการ (กรณี ขายเป็ นกรรมการหรื อเลขานุการบริ ษทั )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณี ขายเป็ นประธานกรรมการ)
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด (กรณี ขายเป็ นบุคคลที่ บริ ษทั กาหนดซึ่ งไม่ใช่กรรมการและ
เลขานุการบริ ษทั ) ทั้งนี้ ให้จดั ส่งสาเนาบันทึกดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริ ษทั
ด้วย
เลขานุการบริ ษทั จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริ ษทั
กาหนดทราบเป็ นการล่วงหน้า
3.
กำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์
3.1 การรายงานครั้งแรก: กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั มีหน้าที่ ตอ้ ง
จัดทารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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ตามแบบ 59-1 ของสานักงาน ก.ล.ต. และนาส่ งเอกสารภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับการ
แต่ ง ตั้ง เป็ นกรรมการ ผู ้บ ริ ห าร หรื อ ผู ้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท หรื อ วัน เปิ ดการเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อประชาชน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59
3.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง: กรรมการ ผูบ้ ริ หารสี่ รายแรก และผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2
ของสานักงาน ก.ล.ต. และนาส่ งเอกสารภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่มีการซื้ อขาย โอน
หรื อรับโอนหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59
3.3 บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ
หรื อผูท้ ี่ คณะกรรมการมอบหมายเกี่ ยวกับการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ตนเองอย่างน้อย 1 วัน
ล่วงหน้าก่อนทาการซื้อขายและแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
ข้อยกเว้น การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ไม่ตอ้ งจัดทาแบบ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2 ดังนี้
การเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
การเสนอขายหุน้ หรื อการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ หรื อหุ ้น
กู้แปลงสภาพ (Warrants) ที่ ออกใหม่ให้แก่ ก รรมการหรื อพนักงานบริ ษ ัท
(Employee Stock Option Program “ESOP”) หรื อได้ รั บ หลั ก ทรั พ ย์ จ าก
โครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment
Program “EJIP”)
การรับหลักทรัพย์โดยทางมรดก
การโอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์จากการวางเป็ นประกันการซื้อขายสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้า
4.
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ทไี่ ม่ เข้ ำข่ ำยกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ตำมนโยบำยฉบับนี้
นโยบายฉบับนี้ ไม่บงั คับใช้ในกรณี การเข้าถือหลักทรัพย์หรื อรับคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการ (Tender Offer)
5.
บทลงโทษกรณีฝ่ำฝื น
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 275 กาหนดว่า “กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ผูด้ ารง ตาแหน่ งบริ หารและผูส้ อบบัญชี ผใู ้ ดฝ่ าฝื น ซึ่ งไม่ปฎิ บตั ิตามมาตรา 59 หรื อฝ่ าฝื น
หรื อ ไม่ ป ฎิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ห รื อ วิ ธี ก ารที่ ก าหนดตามมาตรา 59 ต้อ งระวางโทษปรั บ ไม่ เ กิ น
500,000 บาท (ห้าแสนบาท) และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท (หนึ่ งหมื่นบาท) ตลอดเวลาที่ยงั
มิได้ปฎิบตั ิให้ถูกต้อง”
ในปี 2562 ไม่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงการถื อครองหลัก ทรั พย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ มี
นัยสาคัญ ซึ่งได้เปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารแสดงจานวนหุน้ ที่ถือ ณ
วันที่ 10 มกราคม 2562 และ 30 ธันวาคม 2562 ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
(สามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมใน ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ )
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6.

กำรจัดทำรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้ อง
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยดาเนินการ
ตามมาตรา 89 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องจัดทาและส่ งแบบรายงาน
การมีส่วนได้เสี ย เพื่อรายงานให้บริ ษทั ทราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่ มีความ
เกี่ ยวข้อง (รวมถึ งทุ กครั้งที่ มีการเปลี่ ยนแปลง) ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ซึ่ งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การบริ ห ารจัด การกิ จ การของบริ ษ ัท และสรุ ป รายงานการมี ส่ ว นได้เ สี ย ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริ ษทั ทราบถือเป็ นการติดตามให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร
ปฎิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้
รายงานเมื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารครั้งแรก
รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสี ยหรื อทุก 6 เดือน
ในกรณี ที่กรรมการพ้นจากตาแหน่ง และได้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่ อง
กรรมการท่านนั้นไม่ตอ้ งยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้
เสี ย
กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เป็ นประจาทุกปี ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี หรื อหากมีในระหว่างปี ให้รายงานเป็ นกรณี
เพิ่มเติม
7. กำรแจ้ งเบำะแสหรือข้ อร้ องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยน กรณี ถูกละเมิดสิ ทธิ รวมถึงการ
เสนอแนะแสดงความคิดเห็นต่างๆ ผ่านช่องทางดังนี้
7.1 จดหมายอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ : ช่ อ งทางของคณะกรรมการบริ ษ ัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที่ www. Info@atp30.com หรื อจดหมายลงทะเบียน
7.2 จดหมายลงทะเบียน: ถึงคณะกรรมการตรวจสอบที่บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
700/199 หมู่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 /โทร. 038-468-788
ในกรณี ที่ผูม้ ีส่วนได้เสี ยต้องการติ ดต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง (ไม่ผ่านฝ่ าย
บริ หาร) เพื่อแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน หรื อกรณี ถูกละเมิดสิ ทธิ รายงานการทุจริ ต การทา
ผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณธุรกิจซึ่ งเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารระดับสู งรวมถึงการเสนอแนะแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ สามารถส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ โดยตรงที่ คณะกรรมการบริ ษทั และ
กรณี ห ากมี ข ้อ สงสั ย เกี่ ย วกับ นโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละการต่ อ ต้า นทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์หรื อทางโทรศัพท์ ถึง
เลขานุการบริ ษทั : sukarnda@atp30group.com โทร. 038-468-788 และทรัพยากรมนุษย์ โทร
082-716-0588
กระบวนกำรรับข้ อร้ องเรียน บริ ษทั ฯ ดาเนินการตามกระบวนการดังนี้
1.
พนักงานหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยน หรื อเสนอแนะความเห็นผ่านช่องทางที่กาหนด โดย
ข้อมูลถือเป็ นความลับ ซึ่ ง บริ ษทั มีมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยน หรื อกรณี ถูกละเมิดสิ ทธิ
พร้อมให้ขอ้ มูลติดต่ออย่างชัดเจน
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2.

3.

4.

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน: รั บข้อร้องเรี ยน และดาเนิ นการพิจารณาข้อร้องเรี ยนตาม “คู่มือบริ หารจัดการข้อ
ร้องเรี ยน” โดยแบ่งข้อร้องเรี ยนเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
เกี่ยวกับการทุจริ ต
เกี่ยวกับการกระทาที่ฝ่าฝื นไม่ปฎิบตั ิตามกฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบของบริ ษทั
เกี่ยวกับการฝ่ าฝื นจริ ยธรรม/จรรยาบรรณ ฝ่ าฝื นนโยบายและแนวทางปฎิบตั ิเพื่อป้ องกันและต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั
ขั้นตอน ดาเนิ นการ: ตรวจสอบข้อเท็จจริ งเบื้ องต้น แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ น่าเชื่ อถื อในเรื่ องร้ องเรี ยน
ดังกล่าวในกรณี พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริ งให้นาเสนอพิจารณาตามระดับความผิดในแต่ละประเภท ได้แก่
ระดับพนักงาน โดยฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์/กฎหมาย ระดับผูบ้ ริ หาร โดยคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ระดับ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารหรื อ กรรมการ โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ จะแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ งตามความเหมาะสม ตามลาดับขั้น
การติดตามประเมินผล: โดยพิจารณาผ่านคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรี ยน จนหาข้อยุติเรื่ องหรื อแนว
ทางแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว จะแจ้งกลับผูร้ ้องเรี ยนทราบ ภายในเวลา 7 วันทาการ หลังจากได้ขอ้ ยุติแล้ว โดยฝ่ าย
ตรวจสอบภายในจัดทาสรุ ปรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบเป็ น
รายไตรมาส ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนผ่านช่องทางที่กาหนด โดย
ในปี 2562 บริ ษัทไม่ พบเหตุการณ์ และข้ อบ่ งชี เ้ รื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นดังกล่ าว

4)

ด้ ำนนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกาหนดของ สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจัดให้มีนกั ลงทุนสัมพันธ์
(Investor Relation) ปฎิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง ทาหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเหตุการณ์ แก่ผถู ้ ือหุน้ นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
อย่างเท่าเที ยมและเป็ นธรรม รวมถึง การชี้ แจงกรณี ข่าวลือ ข่าวสารที่ ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริ งแก่นักลงทุนผ่านช่องทาง
ต่างๆ การพบปะผูบ้ ริ หารและการเยี่ยมชมกิ จการ การตอบคาถามทางโทรศัพท์ หรื ออีเมล์ การเผยแพร่ ผ่านสื่ อ การจัดทา
Press Release และการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ตามเหตุการณ์และตามรอบระยะเวลาบัญชี นาเสนอผลการดาเนินงาน
คาอธิ บายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการประจาไตรมาสผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.atp30.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มอื่นๆ ได้รับรู ้ขอ้ มูลอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ยังให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผูบ้ ริ หารระดับสูงได้มีส่วนร่ วมใน
การให้ข ้อมู ล อาทิ นัก วิเ คราะห์ สื่ อ มวลชน นัก ลงทุ น ผูถ้ ื อ หุ ้น และพบปะนัก ลงทุ นเพื่ อ ให้เกิ ดความเข้า ใจที่ ดีต่ อการ
บริ หารงานของบริ ษทั เสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งส่ งเสริ มให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่ อง โดยมี
กิจกรรมที่สาคัญต่างๆ ในปี 2562 ดังนี้
กิจกรรม
กิจกรรมบริ ษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Days) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
กิจกรรมงาน “mai Forum 2019” เพื่อนาเสนอข้อมูลของบริ ษทั ให้กบั นักลงทุนและผูส้ นใจที่เข้าร่ วมงาน จัดโดยตลาด
หลักทรัพย์ เอ็มเอไอ(mai)
จัด ท าสรุ ป ข้อ มู ล บริ ษ ัท Company Snapshot เป็ นรายไตรมาส ตามโครงการ mai Company Snapshot โดยตลาด
หลักทรัพย์ เอ็มเอไอ

จำนวนครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
(เดือนกรกฎาคม)
4 ครั้ง
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กิจกรรม
เผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ความเคลื่ อนไหวทางธุ รกิ จ ผลการดาเนิ นงาน และภาพข่าวกิ จกรรม
ต่างๆของบริ ษทั ผ่านสื่ อมวลชนต่างๆ
ให้การต้อนรับผูถ้ ือหุ้น และนักลงทุนรายย่อย ที่เข้ามาประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี

จำนวนครั้ง
อย่างสม่าเสมอ
1 ครั้ง

นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบริ ษทั ผลการดาเนินงาน งบการเงิน และข้อมูลนาเสนอในรู ปแบบต่างๆ
รวมถึ งรายงานสารสนเทศ ที่ ตอ้ งแจ้งต่อตลาดหลักทรั พย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยบริ ษทั จัดทาเป็ น 2 ภาษา
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เพื่อให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเที ยม ในส่ วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
(Investor Relation) บริ ษ ัท ได้ม อบหมาย นางสาวโชติ ก า วี ร ะศิ ล ป์ ผู ้จัด การฝ่ ายการเงิ น และควบคุ ม เป็ นผู ้ดู แ ลการ
ติดต่อสื่ อสารกับนักลงทุน ผูถ้ ือหุ ้น นักวิเคราะห์ และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 038-468-789 / มือถือ
091-774-4432 / Fax. 038-468-788 / Email: chotiga@atp30group.com / จดหมาย บมจ. เอที พี 30 แผนกการเงิ นและบัญชี
700/199 หมู่ 1 ต. บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 โดยคณะกรรมการได้กาหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อใช้
เป็ นแนวทางปฎิ บัติในการกากับดู แล เรื่ อง “การปฎิ บัติต่อผูถ้ ื อหุ ้นอย่างเท่ าเที ยมกัน และการเปิ ดเผยข้อมูลและความ
โปร่ งใส” ซึ่งได้ระบุไว้ที่เว็บไซต์บริ ษทั www.atp30.com
หมวดที่ 5 : ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ก ารก าหนดนโยบาย เป้ าหมาย แผนธุ ร กิ จ และงบประมาณ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผล
(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมใน คณะกรรมการบริ ษัท (Board of Directors))
9.2
1)

คณะกรรมกำรชุดย่ อย
โครงสร้ ำงกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 6 คณะ และอยู่ในช่วงดาเนิ นการพิจารณา
จัดตั้งคณะ CG Committee รายละเอียดดังนี้
1
คณะกรรมกำรบริษัท (Board of Directors)
1.1 โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรบริษัท มีองค์ประกอบ ดังนี้
กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
ประกอบด้ว ยกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการอิ ส ระ โดยมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่นอ้ ยกว่า 3 คน มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็ นไปตามที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
คณะกรรมการบริ ษทั เลือกกรรมการคนหนึ่ง จากกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นประธานกรรมการ
คณะกรรมการเลื อ กบุ ค คลหนึ่ งท าหน้ า ที่ เ ป็ นเลขานุ ก าร คณะกรรมการบริ ษัท เลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นกรรมการหรื อไม่ก็ได้
1.2 ขอบเขตอำนำจหน้ ำทีข่ องกรรมกำร
ปฎิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และรักษาผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของผูถ้ ือหุน้
การกาหนด พิจารณา ให้ความเห็นชอบเรื่ องสาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ได้แก่ วิสยั ทัศน์
ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมายทางการเงิน ความเสี่ ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็ นต้น มีการพิจารณา
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ทบทวนและอนุมตั ิวิสัยทัศน์/ภารกิจ/กลยุทธ์ของบริ ษทั รอบปี ที่ผา่ นมา และติดตามดูแลให้มีการนา
กลยุทธ์ของบริ ษทั ไปปฎิบตั ิ
รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นโดยสม่ าเสมอ ดาเนิ นงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่ งใส
ต้องมีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ มีความสนใจใน
กิจการของบริ ษทั ที่ตนเป็ นกรรมการอย่างแท้จริ ง
ประเมินการปฎิบตั ิงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงตามที่กรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอเพื่อนาเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ในการพิจารณาอนุมตั ิ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลประกอบการและการปฎิ บัติ ห น้า ที่ ข องฝ่ ายบริ ห ารโดยให้มี ค วามตั้ง ใจและ
ระมัดระวังในการปฎิบตั ิงาน
ส่งเสริ มให้จดั ทาจรรยาบรรณธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุก
คน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริ ยธรรมที่ บริ ษทั ได้นามาใช้ในการดาเนิ นธุ รกิ จและติดตามให้มีการ
ปฎิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริ งจัง โดยเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซด์ของบริ ษทั
กากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารมีระบบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
พิจารณาตัดสิ นในเรื่ องที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อานาจ
การบริ หารการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกาหนด
กาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ิในการทาธุรกรรม และดาเนิ นการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของ
บริ ษทั ให้คณะหรื อบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็ นไปตามข้อกาหนดที่เกี่ ยวข้อง โดยจัดทา
เป็ นคู่มืออานาจการดาเนินการและให้การทบทวนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
จัด ให้มี ร ะบบบัญ ชี การรายงานทางการเงิ น และการสอบบัญ ชี ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ รวมทั้ง ดู แ ลจัด ให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจาปี เพื่อนาเสนอต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ในการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงิ น โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผูส้ อบบัญชีไว้ในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรื่ องสาคัญต่างๆ ตามนโนบายข้อ
พึงปฎิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
กากับดูแลการปฎิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฎิบตั ิงานด้วยตนเองและประเมินผลปฎิบตั ิงานโดยรวม
วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
ให้คณะกรรมการบริ ษทั มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งตามข้อนี้จะ
เลือกตั้งให้เข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งอีกเมื่อ
ก. ตาย
ข. ลาออก
ค. ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
ง.
ที่ประชุมมีมติให้ออก
จ.
ศาลมีสงั่ ให้ออก
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เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตาแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกของตนให้ที่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
กรรมการของบริ ษทั จะดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั อื่นต้องรับความเห็นจากคณะกรรมการ
บริ ษทั
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้งต่อปี
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committees)
2.1 โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีองค์ประกอบ ดังนี้
กรรมการบริ ษทั ที่เป็ นอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
มีทกั ษะความชานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
ต้องมีความรู ้ความเข้าใจหรื อมีประสบการณ์ดา้ นบัญชีหรื อการเงิน
ให้ ค ณะกรรมการของบริ ษัท เลื อ กและแต่ ง ตั้ งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่ งเป็ นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ผจู ้ ดั การหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตาแหน่ง
2.2 คุณสมบัติคณะกรรมกำรตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัติ
กรรมการอิสระโดยมีกรรมการ 3 ท่านดังนี้
-

2

ลำดับ
ชื่อ - นำมสกุล
ตำแหน่ ง
1
นางสุวรรณี คามัน่
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2
นายกาชัย บุญจิรโชติ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
หมายเหตุ :
ลาดับที่ 1 นางสุวรรณี คามัน่ เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอ สามารถทาหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยมีนางสุกานดา พุทธรักษา ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั และทุกตาแหน่งที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
เนื่ องจากท่านจะเข้าดารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการของสานักงานพัฒนารั ฐบาลดิ จิทลั (องค์การมหาชน) ซึ่ งมี เงื่ อนไขการดารง
ตาแหน่งที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อไปได้
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 มีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งนายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์ เข้ารับ
ตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 25 ก.พ. 2563 เป็ นต้นไป

2.3
-

-

ขอบเขตอำนำจหน้ ำทีข่ องกรรมกำรตรวจสอบ
สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงาน
ทางการเงินทั้งไตรมาสและประจาปี
สอบทานให้ บ ริ ษ ัท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมมี ป ระสิ ท ธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิ สระของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและอาจเสนอแนะ
ให้ มี ก ารสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที่ เ ห็ น ว่ า จ าเป็ นและเป็ นสิ่ ง ส าคัญ พร้ อ มทั้ งน า
ข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขระบบการควบคุ ม ภายในที่ ส าคัญ และจ าเป็ นเสนอ
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-

-

-

-

คณะกรรมการบริ ษทั โดยสอบทานร่ วมกับผูส้ อบบัญ ชี ภ ายนอก และผูจ้ ัดการแผนกตรวจสอบ
ระบบงานภายใน
สอบทานการปฎิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี รวมถึง
พิ จ ารณาเสนอค่า ตอบแทนของผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษทั ต่ อคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้ง เข้าร่ วม
ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับทัว่ ไป
พิจารณารายการเกี่ ย วโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมี ค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตาม
กฏหมาย ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่าวให้
มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้เชื่อมัน่ ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดแก่บริ ษทั
สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
รายงานผลการปฎิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ
4 ครั้ง
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดัง กล่ า วต้อ งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้อ งประกอบด้ว ยข้อ มู ล อย่า งน้อ ย
ดังต่อไปนี้
ความเห็ นเกี่ ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่ น่าเชื่ อถือได้ของรายงานทางการเงิ นของ
บริ ษทั
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนการประชุมและเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฎิบตั ิหน้า ที่ตาม
กฎบัตร (Charter)
รายการอื่นที่ เห็ นว่าผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ร่ วมให้ความเห็ นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมิ นผลงานของเจ้าหน้าที่ ของหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน
ในการปฎิ บัติ ง านตามขอบเขตหน้าที่ ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบมี อ านาจเชิ ญ ให้ฝ่ ายจัด การ
ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสารที่เห็นว่า
เกี่ยวข้องหรื อจาเป็ น
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ให้มีอานาจว่าจ้างที่ ป รึ กษา หรื อบุ คคลภายนอกตามระเบี ยบของบริ ษทั มาให้ค วามเห็ นหรื อ ให้
คาปรึ กษากรณี จาเป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ
ประเมิ น พร้ อ มทั้ง ปั ญญา, อุ ป สรรคในการปฎิ บัติ งานที่ อ าจเป็ นเหตุใ ห้ก ารปฎิ บัติง านไม่ บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกปี
พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฎิ บัติงานอื่ นตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายในขอบเขตหน้าที่ และความรั บผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมปี ละ 4 ครั้ง
3
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
3.1 โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน มีองค์ประกอบ ดังนี้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนได้รั บ การแต่ ง ตั้ง โดยคณะกรรมการบริ ษัท
ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารอย่างน้อ ย 3 คน โดยกรรมการมากกว่า กึ่ งหนึ่ งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจะต้องเป็ นกรรมการอิสระหรื อคิดเป็ นร้อยละ 67
กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีจานวน 3 ท่าน ดังนี้
-

ลำดับ
1
2
3

ชื่อ - นำมสกุล
ตำแหน่ ง
นายกาชัย บุญจิรโชติ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
นายชาติชาย พานิชชีวะ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
หมายเหตุ :
มีนางสุกานดา พุทธรักษา ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั และทุกตาแหน่งที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
เนื่ องจากท่านจะเข้าดารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการของสานักงานพัฒนารัฐบาลดิ จิทลั (องค์การมหาชน) ซึ่ งมี เงื่ อนไขการดารง
ตาแหน่งที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อไปได้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์ เข้ารับ
ตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 25 ก.พ. 2563 เป็ นต้นไป

3.2

ขอบเขตอำนำจหน้ ำทีข่ องกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน
ปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามคณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายและรายงานหรื อนาเสนอข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน อีกทั้งมีจดั ประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
การสรรหา
กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย
พิ จ ารณาความเหมาะสมของจานวน โครงสร้ าง องค์ป ระกอบของคณะกรรมการ และก าหนด
คุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ที่ครบวาระ
และ/หรื อ มีตาแหน่งว่างลง และ/หรื อ แต่งตั้งเพิ่ม
ปฎิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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ประเมินผลการปฎิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารสูงสุดของบริ ษทั เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ทราบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การกาหนดค่าตอบแทน
จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุด
ย่อยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นรายบุคคล โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรี ยบเทียบ
กั บ บริ ษัท ในธุ ร กิ จ ที่ ค ล้า ยกั น และประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จากกรรมการเพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
รายงานนโยบาย หลัก การและเหตุผลของการก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และ
รายงานประจาปี (56-2)
ปฎิ บตั ิการอื่นใดที่เกี่ ยวข้องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย โดย
ฝ่ ายบริ ห ารและหน่ ว ยงานต่ า งๆ จะต้อ งรายงานหรื อ น าเสนอข้อ มู ล และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้องต่อ
คณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสนับสนุนการปฎิบตั ิงานให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committees)
4.1 โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีองค์ประกอบ ดังนี้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั
ประกอบด้วย ผูม้ ีความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ จานวนอย่างน้อย 3 ท่านและ
ต้องเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงสามารถอุ ทิ ศ เวลาอย่ า งเพี ย งพอในการปฎิ บั ติ ง านในฐานะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงให้บรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
กาหนดให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
โดยอาจเป็ นหั ว หน้า สายงานสนับ สนุ น ธุ ร กิ จ หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
เห็นสมควร
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
-

ลำดับ
1
2
3
4

ชื่อ - นำมสกุล
ตำแหน่ ง
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
นายปิ ยะ เตชากูล
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
หมายเหตุ :
มีนางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ ทาหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั และทุกตาแหน่งที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
เนื่ องจากท่านจะเข้าดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการของสานักงานพัฒนารั ฐบาลดิ จิทลั (องค์การมหาชน) ซึ่ งมี เงื่ อนไขการดารง
ตาแหน่งที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อไปได้
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-

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 มีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งนายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์ เข้ารับ
ตาแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
นางสาวนิ ชานันท์ รัตนเกตุ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั

4.2
-

ขอบเขตอำนำจหน้ ำทีข่ องกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กาหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
กากับดูแลและสนับสนุนให้มีการดาเนินงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์
และเป้ าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
พิจารณารายงานผลและเปิ ดเผยการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร และให้ขอ้ คิดเห็นในความเสี่ ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกาหนดมาตรการควบคุมหรื อบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริ
หารความเสี่ ยงองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
รายงานผลการบริ หารความเสี่ ย งองค์กรให้คณะกรรมการรั บทราบ และในกรณี ที่ มี ปัจจัยหรื อ
เหตุการณ์สาคัญ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อรับทราบและพิจารณาโดยเร็ วที่สุด
ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
การปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มี วาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี และตามวาระการดารง
ตาแหน่งของการเป็ นกรรมการ ซึ่ งเมื่อพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ได้อีก
5

คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committees)
5.1 โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรบริหำร มีองค์ประกอบ ดังนี้
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หารงานและพนักงานในระดับบริ หารรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 3
คน ร่ วมกันเป็ นคณะกรรมการบริ หาร
5.2 ขอบเขตอำนำจหน้ ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริหำร
ทาหน้าที่ ควบคุมการบริ หารงานของบริ ษทั ให้เป็ นตามนโยบายที่ คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้
และรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ทั้ง นี้ ในการด าเนิ น การประชุ ม ของ
คณะกรรมการบริ หารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของกรรมการบริ หาร
ส่ วนการลงมติของคณะกรรมการบริ หารต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากที่จะประชุม และคะแนน
เสี ยงดังกล่าวที่นบั ได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสี ยงของคณะกรรมการบริ หารทั้งหมด
พิจารณางบประมาณประจาปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
พิจารณาปรับปรุ งแผนการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนและกาหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอานาจในคู่มืออานาจดาเนินการ
พิจารณาการทาสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริ ษทั ตามอานาจในคู่มืออานาจการดาเนินการ
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รั บผิดชอบให้มีขอ้ มูลที่ สาคัญต่าง ๆ ของบริ ษทั อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจของ
คณะกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงจัดทารายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ดี
และโปร่ งใส
พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริ ษทั และเสนอจ่ายปั นผลประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาการดาเนินธุรกิจใหม่ หรื อการเลือกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
กากับดูแลให้มีข้ นั ตอนให้ผูป้ ฎิ บตั ิ งานต้องรายงานเหตุการณ์ หรื อการกระทาที่ ผิดปกติ หรื อการ
กระท าผิ ด กฎหมายต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารอย่า งทัน ท่ ว งที และกรณี ที่ เ หตุ ก ารณ์ ดัง กล่ า วมี
ผลกระทบที่มีสาระสาคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายใน
ระยะเวลาอันสมควร
ดาเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น ตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
หรื อตามที่ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั
การดาเนิ นการนาเสนอต่อที่ ประชุ มกรรมการบริ หารในเรื่ องใดๆ ซึ่ งได้รับการลงมติ และ/หรื อ
อนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร จะต้องรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งถัดไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารไม่สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้
เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริ ษทั
คณะผู้บริหำร (Management Teams)
6.1 โครงสร้ ำงคณะผู้บริหำร มีองค์ประกอบ ดังนี้
ผูบ้ ริ ห าร 8 ท่ า นประกอบด้ว ย กรรมการผูจ้ ัด การ 1 ท่ า นและผูบ้ ริ ห าร 7 ท่ า น ตามคุ ณ สมบัติ ที่
เหมาะสมในการดารงตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ เลือกและแต่งตั้งจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตามคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมในการดารงตาแหน่ง
6.2 ขอบเขตอำนำจหน้ ำทีข่ องกรรมกำรผู้จดั กำร
ควบคุมการดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินและบริ หารงานประจาวันของบริ ษทั
ตัดสิ นในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษทั กาหนดภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษทั รวมถึง
การบริ หารในสายงานต่างๆ
เป็ นผูม้ ีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิ ติกรรมสัญญา เอกสาร
คาสัง่ หนังสื อแจ้งใดๆ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
มี อานาจจ้าง / แต่งตั้ง / โยกย้ายบุ คคลที่ เห็ นสมควร ตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และ
ผลตอบแทนที่ เหมาะสม และให้มีอานาจปลดออก หรื อให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงาน
ระดับต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจการดาเนินการ
มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรื อการเลิกธุรกิจเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ
กรรมการบริ ษทั
ดาเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ กรรมการบริ ษทั
-

6
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ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การดังกล่าวข้างต้นจะไม่
รวมถึงอานาจ และ/หรื อ การมอบอานาจช่วงในการอนุ มตั ิรายการใดที่ ตนหรื อผูร้ ับมอบอานาจช่วง หรื อ
บุ คคลที่ อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่ นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มี ส่วนได้เสี ยหรื อ
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริ ษทั ซึ่งเป็ นการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อ
ที่ ประชุ มคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวตามที่
ข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
6.3
1.

2.
3.

ขอบเขตอำนำจหน้ ำทีป่ ระธำนกรรมกำรบริษัท
รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการกากับ ติดตาม ดูแล การบริ หารงานและการปฎิบตั ิ
หน้าที่ ของคณะกรรมการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงาน นโยบายและเป้ าหมายขององค์กรที่
กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลต่อบริ ษทั
เป็ นประธานการประชุ ม คณะกรรมการและการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษทั รวมถึ ง ควบคุ มการ
ประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กาหนดได้
เสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการทุกคณะและระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ ายการ
จัดการ

กำรแบ่ งแยกบทบำทหน้ ำทีร่ ะหว่ ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับฝ่ ำยจัดกำร
บริ ษทั ฯ กาหนดโครงสร้างการจัดการและแบ่งแยก อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั
และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการกาหนดให้บุคคลผูด้ ารงตาแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็ นบุคคล
คนเดียวกับผูด้ ารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โดยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ไม่มี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร เพื่อป้ องกันไม่ให้ผูบ้ ริ หารคนใดคนหนึ่ งมีอานาจโดยไม่จากัด สามารถที่ จะสอบทาน
ถ่วงดุลการบริ หารงานได้ และไม่เข้าแทรกแซงการปฎิบตั ิหน้าที่ของฝ่ ายบริ หาร เว้นแต่การมีส่วนร่ วมในการพิจารณาแก้ไข
ปั ญหาที่กระทบต่อแผนธุรกิจบริ ษทั ที่มีนยั สาคัญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารต้องได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งอาจเป็ นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่
ผูบ้ ริ หารก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเข้ามาดารงตาแหน่งผูน้ าองค์กรสู่การเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คง
และยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูก้ าหนดนโยบายและเป้ าหมายในภาพรวม กากับดูแลและติดตามผลการดาเนิ นงานฝ่ าย
บริ หารระดับสู งในระดับองค์กรที่มีประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นผูน้ า ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารรับผิดชอบการ
บริ หารจัดการภายใต้กรอบอานาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และดาเนินการที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล
ตามเป้ าหมาย ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษทั มี การติ ดตามผลการดาเนิ นงานเป็ นรายไตรมาส โดยฝ่ ายบริ หารรายงานผลการ
ดาเนิ นงานเปรี ยบเทียบกับแผนงานและเป้ าหมายประจาปี พร้อมคาชี้แจงอธิ บายเหตุผลในกรณี ที่ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
และแนวทางแก้ไข
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รำยชื่อกรรมกำรตรวจสอบ ที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั และประสบการณ์การทางาน
ดังนี้
นำงสุ วรรณี คำมั่น
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์

รำยละเอียด
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปริ ญญาตรี สถิติศาสตร์บณ
ั ฑิตแผนกวิชาสถิติ คณะพณิ ชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
ปี 2561-ปัจจุบนั /กรรมการและที่ปรึ กษา/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน/สถาบันการศึกษา
2560-ปัจจุบนั /เลขานุการรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี/กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี/หน่วยงานภาครัฐ
2557-ปัจจุบนั /กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/มูลนิธิพฒั นาไท สานักงานคณะกรรมการพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ/หน่วยงานภาครัฐ
2556-ปัจจุบนั /กรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ/บมจ. เอทีพี 30/บริ การรถ
โดยสารรับส่ ง บุคคลกร

9.3
1.

กำรสรรหำและแต่ งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสู งสุ ด
กรรมกำรอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น(แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่ วมเป็ นกรรมการอิสระ
ในคณะกรรมการบริ ษทั โดยการแต่งตั้งกรรมการอิ ส ระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และต้องมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริ ษทั โดยคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชนและกฎหมายว่าด้วย
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึ งประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อระเบี ยบของสานักงาน ก.ล.ต. กาหนดตามนิ ยาม
กรรมการอิสระ ดังนี้
คุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระ
บริ ษ ัท ฯ ได้ก าหนดนิ ย ามกรรมการอิ ส ระไว้ เท่ า กับ ข้อ ก าหนดของส านัก งาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่ องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ
“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.
ถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผู ้
มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุ ญาต เว้นแต่จะได้พน้
จากการมี ลกั ษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่ อนวันที่ ยื่นคาขออนุ ญาตต่อสานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ น ผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
3.
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ี
อานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และเป็ นผูถ้ ือ
หุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยูเ่ ว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จตามวรรคหนึ่ ง รวมถึ ง การท ารายการทางการค้า ที่ ก ระทาเป็ นปกติ เพื่อ
ประกอบกิ จการเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิ น ด้วยการรับหรื อให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิ น
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ผขู ้ ออนุญาตหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ าย
หนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรั พย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของผูอ้ นุ ญาตหรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน โดย
อนุ โลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิ ดขึ้ นในระหว่างหนึ่ งปี ก่ อนวันที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อเป็ นกรรมการ
ที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รับเงิ นเดื อนประจา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละหนึ่ งของ
จานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของผูข้ ออนุ ญ าต
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (10) แล้ว กรรมการ
อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของผูข้ ออนุญาต ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ บริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

นอกจากนี้กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ทางาน และความเหมาะสม
อื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการ
อิสระคนหนึ่ งคนใดพ้นจากตาแหน่ งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริ ษทั อาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ มีคุณสมบัติตามที่
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กาหนดข้างต้นเข้ามาดารงตาแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่ เข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระที่ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมการอิสระที่ตนแทน
คณะกรรมการมีการระบุวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ในนโยบายกากับดูแลกิจการของบริ ษทั โดย
กาหนดวาระการดารงตาแหน่งไว้ไม่เกิ น 9 ปี โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น ในปี 2562 ไม่ มีกรรมการอิ สระในคณะกรรมการที่ ดารง
ตาแหน่ งกรรมการเกิน 9 ปี และไม่ มีกรรมการอิสระดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนมากกว่ า 5 แห่ ง
(สามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั )
2)

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสู งสุ ด
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีกระบวนการสรรหาและคัดเลื อกกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั อย่าง
โปร่ งใสโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูก้ าหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
เพื่อนาเสนอต่อผูถ้ ือหุ ้น และผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้ามาดารงตาแหน่งผูน้ าองค์กร นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั มีข้ นั ตอน
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มีคุณสมบัติ
ที่ หลากหลายจากการทา Board Matrix ของกรรมการทั้งคณะเพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงความรู ้ที่เกี่ ยวข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
กำรสรรหำกรรมกำรผู้จดั กำร
“กรรมการผูจ้ ดั การ” แต่งตั้งจากการพิจารณาและอนุ มตั ิแต่งตั้งจากกรรมการบริ ษทั โดยคณะกรรมการสรรหาฯ
ดาเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่ง
คุณสมบัตขิ องกรรมกำรผู้จดั กำร
คุณสมบัติทวั่ ไป
มีสญ
ั ชาติไทย
สามารถทางานให้แก่บริ ษทั ได้เต็มเวลา
ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อไม่เคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต
ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่วา่ จะได้รับโทษจาคุกจริ งหรื อไม่ เว้นแต่ เป็ นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อมีความผิด หรื อพ้นโทษหรื อพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ
ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากงาน เพราะทุจริ ตต่อหน้าที่
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความรอบรู ้ ความชานาญและประสบการณ์ในการบริ หารองค์กร
มีวสิ ยั ทัศน์การบริ หารจัดการในกิจการด้านการขนส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการขนส่ง
มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการบริ หารและกากับดูแลกิจการที่ดี มีบุคลิกภาพ ภาวะผูน้ า และมนุษย์สัมพันธ์
ดี
สามารถติดต่อประสานงานได้ดีท้ งั ภายในและภายนอกองค์กร
มีความรู ้และความชานาญในการบริ หารองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการและบริ การที่ดี
กำรแต่ งตั้ง กรรมกำรบริ ษัท การเลื อกตั้งกรรรมการของบริ ษทั ให้กระทาโดยที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งนี้ ให้
กระทาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง

ส่ วนที่ 2 - 35

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
-

ในการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสี ยงข้างมาก หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ผเู ้ ป็ นประธาน
ที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

9.4

กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั ฯ ยังไม่มีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
9.5 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่ งครั ด เพื่อปฎิ บัติต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายอย่าง
โปร่ งใสและเท่าเทียมกันตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่
5) พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน และประกาศสานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการจัดทารายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี ผูท้ าแผน และผูบ้ ริ หาร
แผน ของบริ ษทั จดทะเบียน จึ งได้มีการทบทวนของนโยบายการดูแ ลการใช้ขอ้ มูลภายในและการซื้ อขายหลักทรัพย์ ให้
ครอบคลุมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อผูเ้ ข้าถึงข้อมูลภายในด้วย โดยห้ามมิให้นาข้อมูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม มีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1) กาหนดให้ กรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มี หน้าที่ ตอ้ งจัดทารายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อครอง
หลักทรัพย์ของตนเอง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการซื้อ
ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59 ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามวิธีการที่
สานักงานกาหนด
2) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ที่รับทราบข้อมูลภายในของบริ ษทั ต้องรักษาความลับและห้าม
นาข้อมูลนั้นไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาประโยชน์ดว้ ยการซื้ อขายหลักทรัพย์แก่ตนเอง หรื อเพื่อประโยชน์แก่
บุคคลอื่นใดทั้งโดยทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
3) ห้ามมิให้ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานหรื อบุ คคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทาการซื้ อขายหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ในช่วงเวลา 30 วัน (Blackout Period) ก่อนเผยแพร่ งบการเงินรายไตรมาสและประจาปี และข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ และภายหลังไม่นอ้ ยกว่า 24 ชัว่ โมง หรื อช่วงเวลาอื่นที่บริ ษทั อาจกาหนดเป็ น
ครั้งคราว
4) ห้ามมิให้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน และพนักงานที่
ลาออกแล้ว เปิ ดเผยข้อมูลภายในหรื อความลับ ของบริ ษทั ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่คา้ ของบริ ษทั ที่ตน
ได้รับทราบจากการปฎิบตั ิหน้าที่ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บุคคลภายนอก หรื อบริ ษทั อื่นที่ตนเองเป็ นผูถ้ ือหุน้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานและลูกจ้าง แม้วา่ การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทาให้เกิดผลเสี ยหายแก่
บริ ษทั และคู่คา้ ของบริ ษทั ก็ตาม เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามที่กฎหมายกาหนด
5) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยบริ ษทั ควบคุม และ/หรื อ ป้ องกันการเข้าถึ ง
ข้อมูลของบริ ษทั จากบุคคลภายนอก และกาหนดสิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กบั พนักงานในระดับต่างๆ ตาม
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ทั้งนี้ เลขานุการบริ ษทั มีหน้าที่การสื่ อสารภายในองค์กรและแจ้งเตือนให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุก
คนรับทราบช่วงกาหนดเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
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บริ ษทั ฯ ได้กาหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ในข้อบังคับการทางานของบริ ษทั อย่างชัดเจน โดยจะพิจารณาลงโทษทาง
วินยั ตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสื อ การภาคทัณฑ์ จนถึงขั้นให้ออก หรื อเลิกจ้างพ้น
สภาพการเป็ นพนักงาน แล้วแต่กรณี รวมทั้ง อาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ในฐานะ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี กาหนดโทษ ตามาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2559 (รวม
แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งโทษจาและโทษปรับ รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งด้วย
9.6

ค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้ผสู ้ อบบัญชี สานักงาน อีวาย จากัด ที่ผ่านอนุมตั ิที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 มี
รายละเอียดดังนี้
1) ค่ ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit fee)
รำยละเอียด
ปี 2560
ปี 2561
ตรวจสอบ งบการเงินประจาปี
750,000
750,000
สอบทาน งบการเงินรายไตรมาส
300,000
510,000
รวมค่ำตอบแทน
1,050,000
1,260,000
หมายเหตุ: ค่าบริ การตรวจสอบประกอบด้วย งบการเงินประจาปี และสอบทานรายงานประจาปี

2)

ปี 2562
750,000
510,000
1,260,000

ปี 2563
750,000
510,000
1,260,000

ค่ ำบริกำรอืน่ (Non-audit fee)
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริ การอื่น

9.7 กำรปฏิบัตติ ำมหลักกำรกำกับดูและกิจกำรทีด่ ใี นเรื่องอืน่ ๆ
กำรประชุมของคณะกรรมกำร
1.
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
1) คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างน้อยทุก 3 เดือน
ในการประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุก
ครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสยั ซึ่ งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า บริ ษทั ต้อง
รายงานจ านวนครั้ งที่ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ของคณะกรรมการไว้ใ นรายงานประจ าปี ซึ่ งในการประชุ ม
คณะกรรมการแต่ละครั้งเพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็ นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการต้อง
จัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมแก่กรรมการทุกท่านทราบถึงวันเวลาสถานที่และวาะการประชุม โดยจัดส่ งเป็ น
การล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันและเป็ นผูร้ วบรวมเอกสารประกอบการประชุมกรรมการและฝ่ ายจัดการ เพื่อ
จัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า และเอกสารดังกล่าวต้องให้ขอ้ มูลที่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจ ซึ่งใช้ดุลยพินิจ
อย่างเป็ นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการจะต้องเป็ นผูบ้ นั ทึกประเด็นในการประชุม เพื่อ
จัดทาเป็ นรายงานการประชุม ซึ่ งต้องมีเนื้ อหาสาระครบถ้วน และเสร็ จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั
ประชุมเสร็ จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการลงนามและต้องจัดให้มีระบบจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการ
ค้นหาและรักษาความลับได้ดี
2) กรรมการบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น
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3)

การออกเสี ยงในที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือเอาความเห็นที่เป็ นเสี ยงข้างมากเป็ นสาคัญ ในกรณี ที่
คะแนนเสี ย งเท่ า กัน ประธานในที่ ประชุ ม ออกเสี ย งเพิ่ ม ขึ้ น อี ก หนึ่ ง เสี ย งเป็ นเสี ย งชี้ ข าด อย่า งไรก็ ต าม
ความเห็นของกรรมการบริ ษทั คนอื่นๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริ มให้การทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั หลักเกณฑ์และรู ปแบบข้อมูลในเอกสารที่จะนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ให้มีความครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การประชุม คณะกรรมการบริ ษทั ดาเนิน
ไปอย่างราบรื่ น รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพสูงสุดภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ
ในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในปี 2562 คณะกรรมการทุกท่านได้เข้าร่ วมประชุม
ครบทุกครั้งหรื อคิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนประชุมกรรมการสอดคล้องกับนโยบายการส่ งเสริ มให้กรรมการบริ ษทั แต่
ละท่านเข้าร่ วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของจานวนประชุมกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการ ได้มีการกาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัด
สารเวลาได้อย่างเหมาะสมสาหรับปี 2562 มีรายละเอียดการประชุมดังนี้
รำยชื่อ

คณะกรรม
กำรบริษทั

คณะกรรม กำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนด
ค่ำตอบแทน

คณะกรรม
กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

นายชาติชาย พานิชชีวะ
*#5/5
ดร.วิวฒั น์ กรมดิษฐ์
**#5/5
นายปิ ยะ เตชากูล
#5/5
#1/1
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
#5/5
นางสุวรรณี คามัน่
#5/5
*#4/4
นายกาชัย บุญจิรโชติ
#5/5
#4/4
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
#5/5
#4/4
*#1/1
น.ส. นิชานันท์ รัตนเกตุ
#1/1
น.ส. ปัทมาพร
***#1/1
ประสาทเขตการณ์
หมายเหตุ :
*ประธานกรรมการ ** รองประธานกรรมการ และ # กรรมการ
***น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ ทาหน้าที่เป็ นกรรมการและ เลขานุการคณะกรรมการบริ หาความเสี่ ยง
ปี 2562 ไม่มีกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารประชุมระหว่างกันเอง

คณะกรรม
กำรบริหำร
*#1/1
**#1/1
#1/1
-

กำรประชุมกรรมกำรทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหำร (Non-Executive Directors)
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญกับการกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้กาหนดให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมีการ
ประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้อภิปรายปั ญหาต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดการหรื อการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั รวมถึงการ ปรึ กษาหารื อประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกากับ
ดูแลกิจการ การปรึ กษาหารื อและการแสดงความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งพัฒนาด้านต่างๆ และแจ้งผลแก่
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารทราบและดาเนินการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
กำรประเมินผลกำรปฎิบัตงิ ำนของกรรมกำร
กำรประเมินผลกำรปฎิบัตงิ ำนของตนเองโดยกรรมกำร
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คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการประเมิ นงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้งคณะ และรายบุคคลเป็ น
ประจาทุกปี เพื่อใช้เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฎิบตั ิงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งพิจารณาทบทวน
ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริ ษทั และการปฎิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
ในระหว่างปี ที่ผ่านมา โดยส่ งให้เลขานุการบริ ษทั สรุ ปและนาเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
สามารถนามาแก้ไขและเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางาน โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็ น 2 ส่วน
1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั (รายคณะ)
1.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั
1.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
1.3 การประชุมคณะกรรมการ
1.4 การทาหน้าที่ของกรรมการ
1.5 ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
1.6 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั (รายบุคคล)
2.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
2.3 การประชุมของคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้
1.
ระดับดีเยีย่ ม
คะแนนร้อยละ 90-100
2.
ระดับดีมาก
คะแนนร้อยละ 80-89
3.
ระดับดี
คะแนนร้อยละ 70-79
4.
ระดับพอใช้
คะแนนร้อยละ 69
กำรประเมินผลกำรปฎิบัตงิ ำนของคณะกรรมกำรชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีการประเมินผลการปฎิบตั ิงานของตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ให้รายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี เพื่อสอบทานการปฎิบตั ิงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณา
ทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี ที่ผา่ น
มา เพื่อสามารถนามาแก้ไขและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานโดยแบบประเมินผลการปฎิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการ
จัดทาขึ้ นตามขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรั บผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุ ดย่อยแต่ละชุ ด โดยในแบบ
ประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ได้มีการประเมินแนวทางปฎิบตั ิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Best Practice
Guidelines for Audit Committee) ที่ จดั ทาโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) โดย
กาหนดข้อการประเมินดังนี้
1.
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2.
การประชุมคณะกรรมการ
3.
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
3.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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3.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กำรประเมินผลประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำรและผู้บริหำรระดับสู ง
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีการประเมินผลการปฎิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสูง
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง ตามแบบประเมินผลการปฎิบตั ิงานที่กาหนด โดยกาหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินที่กาหนดตัวชี้วดั ผลงาน
หลักตั้งแต่ตน้ ปี โดยแบ่งเป็ นการประเมินผลจากตัวชี้วดั ผลงานหลักสัดส่ วนร้อยละ 80 และการประเมินสมรรถนะสัดส่วน
ร้อยละ 20 ที่ สอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์กร โดยคานึ งถึงภาระหน้าที่รับผิดชอบรายบุคคลและผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชดั เจน โปร่ งใส และเป็ นธรรม ซึ่ งได้ผ่านการพิจารณา กลัน่ กรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนและนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิและกาหนดผลตอบแทน โดยประธานกรรมการ
เป็ นผู ้แ จ้ง ผลการประเมิ น และความคิ ด เห็ น ของกรรมการให้ ป ระธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารรั บ ทราบเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิภาพในการปฎิบตั ิงานให้ดียงิ่ ขี้นต่อไป
คณะกรรมกำรมีนโยบำยกำรส่ งเสริมให้ กรรมกำรพัฒนำควำมรู้ อย่ ำงต่ อเนื่อง
คณะกรรมการบริ ษทั ส่งเสริ ม สนับสนุน และอานวยความสะดวกให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั
เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลัก สู ตรหรื อร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่จดั
ขึ้นโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) สานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อสมาคมบริ ษทั จด
ทะเบียนไทย หรื อสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย หรื อองค์กรอิสระต่างๆ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ อง เพื่อเสริ มสร้างความรู ้
ปรับปรุ งการปฎิบตั ิงานอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการปฎิบตั ิหน้าที่ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึ งความส าคัญ ในการจัดปฐมนิ เทศให้กับกรรมการใหม่ บริ ษทั จะจัดให้มีการ
ปฐมนิ เทศกรรมการที่เข้ารับตาแหน่งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้กรรมการที่เข้ามาใหม่ได้รับทราบและ
เข้าใจถึงประวัติความเป็ นมา โครงสร้างธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบการดาเนินงานของ
บริ ษทั ตลอดจนขอบเขตหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยให้เลขานุการ
บริ ษทั เสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฎิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน
คู่มือการกากับดูแลกิ จการที่ ดี ข้อบังคับบริ ษทั โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น ผลการดาเนิ นงาน กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักสู ตรการอบรมกรรมการ รวมทั้งให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานประจาปี แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุ รกิ จและการดาเนิ นงานด้าน
ต่างๆ ของบริ ษทั ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตาแหน่งเป็ นครั้งแรก
แผนสืบทอดตำแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารงานของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ตลอดจนการดาเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง จะนามาซึ่ งความเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยัง่ ยืน ดังนั้นบริ ษทั จึงได้เริ่ ม
จัดทาแผนสื บทอดตาแหน่งขึ้น โดยได้กาหนดขั้นตอนและกระบวนการสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อให้มนั่ ใจว่า
ผูบ้ ริ หารที่มีความรู ้ความสามารถในการสื บทอดตาแหน่งขององค์กรต่อไปในอนาคต
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญในการปฎิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อให้กรรมการสามารถ
อุทิศเวลาในการกากับดูแลกิจการได้อย่างเต็มที่ โดยการกาหนดนโยบายการดารงตาแหน่งของกรรมการบริ ษทั ในบริ ษทั จด
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ทะเบี ย นอื่ นของกรรมการแต่ ล ะท่ า นไม่ เกิ น 5 บริ ษ ัท จดทะเบี ย น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพในการปฎิ บัติ หน้า ที่ ใ นฐานะ
กรรมการบริ ษทั และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรเพื่อการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต
นโยบำยสำคัญและกำรติดตำมให้ มกี ำรปฎิบัติ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ ตรวจสอบการปฎิ บตั ิและกิ จกรรมทางการเงิ นที่สาคัญโดย
ประสานงานร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและผูต้ รวจสอบบัญชี เพื่อควบคุมให้การทางานเป็ นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบและวิธีการตามที่บริ ษทั กาหนด
นโยบำยด้ ำนกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน
บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็ นระบบตั้งแต่ปี 2556 - 2560 โดยการใช้บริ การของสานัก งาน
ตรวจสอบภายนอก และบริ ษทั จัดตั้งฝ่ ายตรวจสอบภายในขึ้น ในปี 2561 เพื่อกากับดูแลการทางานในด้านต่างๆ และรายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีหน้าที่ในการให้คาปรึ กษาและตรวจสอบประเมินการควบคุมภายในระบบการ
บริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้แน่ใจว่า ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริ หารความเสี่ ยงและกระบวนการกากับดูแลกิจการของ
บริ ษทั ได้จดั ให้มีข้ ึนอย่างเพียงพอ มีประสิ ทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
นโยบำยด้ ำนกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำรสนเทศ
บริ ษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็ นสารสนเทศด้านการเงิน
และสารสนเทศเรื่ องอื่นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้รับสารสนเทศอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยสารสนเทศของบริ ษทั จะต้องจัดทาขึ้นอย่างรอบครอบ ชัดเจน กระทัดรัด เข้าใจง่ายและโปร่ งใส และต้อง
เปิ ดเผยสารสนเทศอย่างสม่าเสมอทั้งในทางบวกและทางลบ ระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริ ง รวมทั้งจัดให้มี
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
นโยบำยด้ ำนบัญชีและกำรเงิน
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการทารายงานทางบัญชี และการเงิ น ซึ่ งต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็ นจริ งทันเวลา
สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น หน่ วยงานรัฐ และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องอื่น ๆ ดังนั้นจึ งกาหนดให้บุคลากรทุกระดับ
จะต้องปฎิบตั ิตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกาหนด
ทางบัญชีและการเงินของบริ ษทั และหลักการบัญชีที่ยอมรับทัว่ ไปอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
1) ควำมถูกต้ องของกำรบันทึกรำยกำร
การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริ ษทั จะต้องถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มี
ข้อจากัดหรื อข้อยกเว้นการบันทึกรายการตามความเป็ นจริ ง ตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับและตามข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง มีเอกสารหลักฐานประกอบลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนเหมาะสม
2) รำยกำรทำงบัญชีและกำรเงิน
รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริ ษทั จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีขอ้ มูลที่เป็ นสาระสาคัญ
เพียงพอ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับทัว่ ไป และเป็ นไปตามระเบียบการ
บัญชีและการเงินของบริ ษทั พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้องของรายการบัญชีและการเงินของบริ ษทั
เป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการทาง
ธุรกิจในขั้นตอนต่างๆ
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3) นโยบำยด้ ำนกำรปฎิบัตติ ำมกฎหมำย
บุ คลากรทุ กระดับจะต้องปฎิ บตั ิ ตามระเบี ยบ และข้อกาหนดตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งในประเทศ และ/หรื อ
ต่างประเทศ และก่อนการปฎิบตั ิงานใดๆ ที่อาจมีขอ้ กฎหมายกาหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวังในการสอบทาน
อย่างรอบคอบ มีการตรวจสอบโดยผูท้ ี่รับผิดชอบ ว่าได้ถือปฎิบตั ิตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
นโยบำยด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานและผูป้ ฎิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยวงจร
เครื อข่ายการสื่ อสารข้อมูล ระบบซอฟท์แวร์ ที่ใช้ในการปฎิบตั ิการประมวลผลข้อมูลเครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์
ต่อพ่วง แฟ้ มข้อมูล และข้อมูลบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิภาพ ไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิ ทธิผลทางธุรกิจของบริ ษทั จึงกาหนดให้ถือปฎิบตั ิ ดังนี้
1) นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของงานพร้อมกับพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ให้มีความรู ้
ความสามารถที่ทนั สมัย
2) พนัก งานจะต้อ งน าระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม กิ จ การของบริ ษ ัท ต้อ งไม่ ก ระท าเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนบุคคล หรื อละเมิดจริ ยธรรมหรื อศีลธรรมอันดี
3) ข้อมูลที่ ได้บนั ทึ กผ่านและเผยแพร่ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าของ
ข้อมูลนั้นๆ ที่จะต้องดูแลไม่ให้เกิดความผิดกฎหมาย หรื อละเมิดต่อบุคคลที่สาม
4) ใช้ซอฟท์แวร์ที่ถูกกฎหมายและเป็ นมาตรฐาน
5) การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมตั ิและปฎิบตั ิตามระเบียบที่กาหนดไว้
6) เจ้าของข้อมูลจะต้องป้ องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สาคัญทางธุรกิจของตนเองจากการ
เข้าถึงภายนอกหรื อการโจรกรรม และการบ่อนทาลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุ รกิ จของบริ ษทั จะดาเนิ นการอย่าง
ต่อเนื่อง
7) ผูม้ ี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ระบบสารสนเทศโดยรวมที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากบริ ษ ัท มี ห น้า ที่ ต ้อ งก าหนด
มาตรการในการควบคุมและป้ องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมัน่ คงและปลอดภัย รวมทั้งต้อง
ติดตามให้บุคลากรทุกคนถือปฎิบตั ิตามข้อกาหนดโดยเคร่ งครัด
กำรติดตำมดูแลให้ มกี ำรปฎิบัติ
บริ ษทั กาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทา
ความเข้าใจและถื อ ปฎิ บัติต ามนโยบายและข้อ ปฎิ บัติ ที่ก าหนดไว้อย่า งเคร่ งครั ด ผูบ้ ริ ห ารทุ ก ระดับในองค์ก รจะต้อง
รับผิดชอบดูแล ซึ่งถือเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่จะดาเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ และปฎิบตั ิตามคู่มือ
จรรยาบรรณของบริ ษทั อย่างจริ งจัง หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานผูใ้ ดกระทาผิดหลักการการกากับดูแลกิ จการที่
กาหนดไว้ จะได้รับโทษทั้งทางวินยั และหากมีการกระทาที่เชื่อได้วา่ ผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริ ษทั จะ
ส่งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินการต่อไป
หากพนักงานพบเห็นการกระทาผิดกฎหมาย และ/หรื อหลักการกากับดูแลกิ จการตามที่กาหนดไว้ในนี้ ให้แจ้งข้อ
ร้องเรี ยนหรื อข้อกล่าวหาไปยังประธานกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หารสูงสุด หรื อกรรมการบริ หาร
ของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั จะดาเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแส เพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูแ้ จ้ง
ข้อร้องเรี ยนดังกล่าว

ส่ วนที่ 2 - 42

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

10. ควำมรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
แนวปฎิบัตใิ นกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและจัดทำรำยงำน ดังนี้
ควำมรับผิดชอบต่ อสังคม
10.1 นโยบำยภำพรวม
คณะกรรมการบริ ษทั มีความมุ่งมัน่ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพทางด้านการปฏิบตั ิความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพัฒนาองค์กรไปสู่ ความยัง่ ยืนระยะยาวในอนาคต โดยการบริ หารจัดการที่ สมดุลทั้ง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม และบริ ษทั มีนโยบายการดาเนิ นธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หลักการ 8 ข้อ ดังนี้
1) กำรดำเนินงำนและกำรจัดทำรำยงำน
กระบวนการจัดทารายงาน บริ ษทั อยูใ่ นช่วงศึกษาเพื่อเลือกดาเนินและการจัดทารายงาน
การดาเนิ นงานให้เป็ นตามนโยบายที่ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้และดาเนิ นการเป็ นไปตามหลักการ ตั้งแต่การ
ประเมินความเสี่ ยง การกาหนดแนวปฎิบตั ิ การสื่ อสารกับพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนการตรวจสอบการ
ปฎิบตั ิ
2) กำรประกอบกิจกำรด้ วยควำมเป็ นธรรม
บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจ ด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ตและโปร่ งใส และคานึ งถึงความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมาย
และจรรยาบรรณ โดยการกระทาความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
ไม่กระทาการที่ผิดกฎหมายหรื อไม่ให้ผลประโยชน์สิ่งใดอย่างไม่ถูกต้องต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรื อบุคคลอื่นใด ที่
อาจกระทบชื่อเสี ยงของบริ ษทั
การปฏิบตั ิตามกฎจราจรบนท้องถนนอย่างเคร่ งครัด เพื่อลดอุบตั ิเหตุ มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสี ยง
และความสะอาด เป็ นต้น
การปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรม ไม่เรี ยกร้องหรื อรับผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ชอบธรรมจากลูกค้า
การปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กติกาไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับทางการค้า ด้วยวิธีที่ไม่สุจริ ต
3) กำรต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างสุ จริ ตเป็ นธรรมและโปร่ งใส และจัดให้มี
นโยบายการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น และทบทวนนโนยบายดัง กล่ า วอย่ า งสม่ า เสมอให้ ส อดคล้อ งกับ
สภาพแวดล้อมและความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่ เพื่อให้สามารถกาหนดมาตราการป้ องกันและตอบสนองความเสี่ ยงใน
ระดับที่ยอมรับได้
นโยบำย
ห้ามกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงานดาเนิ นการสนับ สนุ น การทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมอย่างเคร่ งครั ด รวมถึ งการจัดให้มีโครงสร้างผูร้ ับผิดชอบและระบบการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ ภายในองค์กร และกาหนด
นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยแสดงเจตนารมณ์ (อยู่ในช่ วงดาเนินการ) เข้ าร่ วมกับโครงการแนวร่ วม
ปฎิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิ บัติ แ ละข้อ ก าหนดในการ
ดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนดของกฎหมาย อีกทั้งการ

ส่ วนที่ 2 - 43

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
สื่ อสารนโยบายดังกล่าวกับพนักงานทุกคน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและบุคคลภายนอกให้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ โดย
สรุ ปมาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
มำตรกำรป้ องกันกำรทุจริตคอร์ รัปชั่น
การบริ หารจัดการความเสี่ ยง โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องทาความเข้าใจถึงกระบวนการทาง
ธุรกิจ และประเมินความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่รับ
ได้
การจัดทานโยบาย ระเบี ยบปฏิ บตั ิที่เกี่ ยวข้อง รวมถึงกาหนดมาตรการควบคุมภายในที่ เหมาะสมสาหรั บ
กิจกรรมหลักที่อาจก่อให้เกิดการคอร์ รัปชัน่ อาทิ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริ จาคเพื่อการกุศล การให้
เงินสนับสนุน การให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยความโปร่ งใส
มำตรกำรตรวจพบกำรทุจริตคอร์ รัปชั่น เพื่อช่วยตรวจพบและรายงานการกระทาได้ทนั ท่วงที ดังนี้
กลไกการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยน โดยบริ ษทั กาหนดช่องทางที่น่าเชื่อถือเป็ นอิสระสาหรับการร้องเรี ยน
หรื อการแจ้งเบาะแส รวมถึงมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
การรายงานทุ จ ริ ต บริ ษ ัท ก าหนดให้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในรายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายไตรมาส
(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมใน การแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน หรื อกรณี ถกู ละเมิด)
มำตรกำรตอบสนองกรณีเกิดกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่ น การดาเนิ นการเพื่อป้ องกันการมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั มีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ประจาทุกปี
การประเมิน ทบทวนความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ กาหนดมาตราการเพื่อลดความเสี่ ยงหากการ
ควบคุมภายในที่มีอยูไ่ ม่เพียงพอ รวมถึงการจัดทาคู่มือบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่
การสื่ อสารเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทั้งภายในจากการจัดอบรมในองค์กร รับทราบและ
ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด อีกทั้งการสื่ อสารภายนอกในการขอความร่ วมมือจากคู่คา้ เพื่อป้ องกันและต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่
บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้ องเรี ยนผ่านช่ องทางต่างๆ มี กลไกการคุ ม้ ครองผูแ้ จ้ง
เบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนที่ เหมาะสม และหากพบเจอการฝ่ าฝื นหรื อการกระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ใดๆ
กาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดาเนิ นการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยนและจัดทาสรุ ปข้อร้องเรี ยน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริ ษทั เป็ นรายไตรมาส
4) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัตติ ่ อแรงงำนอย่ ำงเป็ นธรรม
บริ ษ ัท ฯ ให้การสนับ สนุ น และเคารพตามหลักการด้านสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ซึ่ ง เป็ นรากฐานของการพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลอันมีส่วนสัมพันธ์กบั กิจการในการเพิ่มคุณค่าและเป็ นปั จจัยสาคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ องค์กรอี กด้วย โดยกาหนดเป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิในจรรยาบรรณธุ รกิ จของบริ ษทั ที่ พนักงานทุกคนต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั และการติดตามดูแลมิให้บริ ษทั เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีการ
ล่วงละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนและปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างไม่เป็ นธรรม ด้วยการยอมรับหลักปฎิบตั ิที่เป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวมตามหลักสิ ทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
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บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นให้คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิ บตั ิต่อกันด้วยการให้เกี ยรติซ่ ึ งกัน
เคารพสิ ทธิ มนุษยชน และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยก อายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ
ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเป็ นทางการเมืองหรื อความพิการ ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
จัดให้มีระบบการทางานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในที่ทางานอย่างเหมาะสม เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นทั้ง
อุบตั ิเหตุและโรคภัย การจ้างงานที่เป็ นธรรม ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ส่ งเสริ มให้พนักงานมีโอกาสบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม การจัดให้มีกระบวนการร้องเรี ยนอย่างเหมาะสม โดยผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ต้องไม่กระทา
การใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อคุกคามต่อสิ ทธิมนุษยชนไม่วา่ จะเป็ นทางกาย วาจาต่อผูอ้ ื่นบนพื้นฐานของสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีกิจกรรมพนักงานในโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดความผูกพันกับองค์กร อีกทั้งประเมินความพึงพอใจ
ของพนักงานต่อกิจกรรม เพื่อนาผลประเมินไปปรับปรุ งพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยกิจกรรมในปี 2562 ดังนี้
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5)
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ควำมรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมยึดหลักมาตรฐานการให้บริ การเดี ยวกัน โดยไม่เลือกปฏิ บตั ิ ห รื อ
เปิ ดเผยข้อมูลลูกค้ารายอื่นที่ไม่รับอนุญาตจากลูกค้า
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง เงื่อนไขและอื่นๆ อย่างเคร่ งครัด หากไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตอ้ งทาการ
แจ้งลูกค้าเพื่อร่ วมกันหาทางแก้ไข ตรวจสอบและป้ องกัน
6) ดูแลรักษำสิ่งแวดล้ อม
คณะกรรรมการ มี นโยบายในเรื่ องการดู แ ลรั กษาสิ่ ง แวดล้อ มและการส่ งเสริ ม การใช้ทรั พ ยากรอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน (ISO 39001:2012) เพื่อให้การบริ หารจัดการ
สิ่ งแวดล้อมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากรถโดยสารของบริ ษทั มีขนาดใหญ่ อาจมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม อาทิ
การปล่อยมลพิษทางอากาศ ทางเสี ยงและทางความสะอาด ตลอดจนกระบวนการกาจัดของเสี ยจากการซ่อมบารุ งรถ
เช่น น้ ามันเครื่ อง อะไหล่เก่า และยางรถ เป็ นต้น โดยบริ ษทั จัดให้มีการฝึ กอบรมให้ความรู ้ กบั พนักงานในเรื่ อง
สิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
การเลือกใช้เครื่ องยนต์ใหม่และการวางแผนการซ่อมบารุ งที่ชดั เจน เพื่อลดการซ่อมบารุ งและลดการปล่อย
มลพิษ
การเลือกใช้น้ ามันเชื้องเพลิงที่ได้มาตรฐานและไม่มีสารตะกัว่
ระบบการควบคุมสิ นค้าคงเหลืออย่างมีประสิ ทธิ ภาพทุกกระบวนการ อาทิ การซื้ อ/การเบิก/การใช้/การขาย
และทาลายจากผูเ้ ชี่ยวชาญเท่านั้น
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7)

กำรร่ วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
บริ ษทั ฯ มี การควบคุ มและการปฏิ บตั ิในการร่ วมพัฒนาชุ มชนหรื อสังคมตามกฎหมายและกฎระเบี ยบที่
เกี่ ยวข้อง รวมถึงให้ความร่ วมมือช่วยเหลือ สนับสนุ นและกิ จกรรมอาสาที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนที่ใกล้เคียงกับ
บริ ษทั
8) กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม ซึ่งได้ จำกกำรดำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่ อสั งคม สิ่ งแวดล้ อม
และผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ฯ มีการสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทางานในองค์กรและระหว่างองค์กร เพื่อ
กระทาสิ่ งต่างๆ ด้วยวิธีการใหม่ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การให้บริ การ การเพิ่มมูลค่าองค์กร เป้ าหมาย
ของนวัตกรรม โดยบริ ษัทยังอยู่ในช่ วงดาเนินการศึ กษานวัตกรรมใหม่ อย่ างต่ อเนื่ อง เพื่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อสังคม
สิ่ งแวดล้ อมและผู้มีส่วนได้ เสี ยสูงสุด
10.2 กำรดำเนินธุรกิจทีม่ ผี ลกระทบต่ อควำมรับผิดชอบต่ อสังคม
ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ไม่มีการถูกตรวจสอบหรื ออยูร่ ะหว่างการตรวจสอบการดาเนินธุรกิจจากหน่วยงานที่มีอานาจที่ว่า
การดาเนิ นงานจากการฝ่ าฝื นกฎหมายในเรื่ องที่เกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อและบริ ษทั ไม่มีการถูกกล่าวหาหรื อข่าวไม่ดีทางด้าน
ลบจากสังคม สิ่ งแวดล้อมหรื อไม่เป็ นตามหลักการ 8 ข้อ ที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจ อาทิ ชื่อเสี ยง ความน่าเชื่อถือ และ
รายการที่มีสาระสาคัญไม่เปิ ดเผย เป็ นต้น
10.3 กิจกำรเพือ่ ประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (After process)
บริ ษทั สนับสนุ นกิ จกรรมที่ เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมแก่ชุมชนในพื้นที่ ใกล้เคียงกับบริ ษทั โดยมี
รู ปแบบให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมหรื ออานวยความสะดวกจากการนารถโดยสารไปให้บริ การ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในรอบ
ปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
สนับสนุนพำนักเรียนเข้ ำค่ ำยกิจกรรม “ค่ ำยลูกเสือหนองปลำไหล” โรงเรียนเทศบำลมำบตำพุด

มอบความสุข
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กำรติดตำมประเมินผลเกีย่ วกับคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ ได้ถือปฏิ บัติตามนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ รัปชั่นอย่างสิ้ นเชิ ง (Zero-Tolerance
Policy) ตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ รัปชัน่ ในประเทศไทย ซึ่ งบริ ษทั จะไม่เข้า
ไปมีส่วนร่ วมในการให้สินบนและการคอร์ รัปชัน่ ทั้งทางตรงและอ้อม โดยมีการประเมินความเสี่ ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
หรื อการสุ่ มเสี่ ยงต่อการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และดาเนิ นการติดตามกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้เชื่อมัน่ ได้วา่ ไม่กระทบต่อการ
ดาเนิ นกิจการ โดยบริ ษทั ฯ จะทาการติดตามระบบควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ อีกทั้งการทบทวนการประเมินความเสี่ ยง
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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11

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ ยง

ระบบกำรควบคุมภำยใน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ ยงอันเป็ นกลไกสาคัญที่ จะ
สร้างความมัน่ ใจแก่ฝ่ายบริ หารให้การดาเนินงานบรรลุเป้ าหมายและมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามข้อกาหนดที่สอดคล้องกับ
แนวทางของส านั ก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ โดยน ากรอบแนวทางของระบบการควบคุ ม ภายในตาม
มาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ที่ได้ปรับปรุ งใน
ปี 2556 (COSO 2013) มาประยุกต์ใช้โดยกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและอานาจการดาเนิ นการของผูป้ ฎิ บตั ิ ผูบ้ ริ หาร
เพื่อให้มนั่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนิ นงานมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล สามารถใช้ทรั พยากรอย่างมี คุณ ค่ า
ทรั พย์สินไม่ให้รั่วไหล สู ญหาย หรื อจากการทุจริ ตประพฤติมิชอบ โดยแบ่ งแยกหน้าที่ ผูป้ ฎิ บตั ิ งาน ผูค้ วบคุม/ผูอ้ นุ มตั ิ
เพื่อให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน การรายงานทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินมีความน่ าเชื่ อถื อได้
และทันเวลา มีคุณภาพเพียงพอสาหรับการนาไปใช้ท้ งั ภายในและภายนอกองค์กร และมีการปฎิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ รวมถึงนโยบายและแนวทางปฎิบตั ิที่องค์กรกาหนด
11.1 สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกีย่ วกับระบบควบคุมภำยในของบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านเข้าร่ วม
ประชุม ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ได้
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุ ปความเห็นว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ในด้านต่างๆ
5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการ
สื่ อสารข้อมูลและระบบการติดตาม รวมถึงผลการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่สานักงาน
ก.ล.ต. กาหนด ทางคณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสมสาหรับการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั และได้ปฎิ บตั ิตามมาตรฐานทางบัญชี ที่ยอมรับโดยทัว่ ไปของ
สานักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการมีระบบควบคุมภายในเรื่ องการทาธุรกรรมกับผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการพิจารณา
อนุมตั ิธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้การพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั เป็ นหลัก นอกจากนี้บริ ษทั ยัง
กาหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการทาธุรกรรมในอนาคต ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญเรื่ องการ
กากับให้องค์กรเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนที่มีกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างแท้จริ ง
11.2 หัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัตงิ ำนของบริษัท ดังนี้
1) หัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในเป็ นบุคลำกรภำยในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 1/2561 ได้แต่งตั้งนางสาวอร
อิ นทุ์ อิ นทร์ เจริ ญสุ ข ให้ดารงตาแหน่ งหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั มี ผลตั้งแต่เดื อนมีนาคม 2561
เนื่องจากมีประสบการณ์การทางานทางธุรกิจและมีความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั เป็ นอย่างดี อีกทั้ง
มีประกาศนี ยบัตรผูต้ รวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) ของสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ งประเทศไทย (2561) จึง
เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นราย
ไตรมาส ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริ ษทั จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมใน เอกสารแนบ 3 คุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่ งหั วหน้ างานตรวจสอบภายใน)
แผนการปฎิ บตั ิงานตรวจสอบภายในประจาปี 2562 ซึ่ งทางคณะกรรมการตรวจสอบ เห็ นว่าแผนการปฎิ บตั ิ งาน
ตรวจสอบภายในประจาปี มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั รายละเอียดดังนี้
สำหรับ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เรื่องที่ตรวจสอบ
- ระบบวงจรรายได้
- การบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
ผูร้ ับผิดชอบ คุณอรอินทร์และคุณอภิวฒั น์
- การควบคุมทัว่ ไประบบสารสนเทศ-ด้านการควบคุมทัว่ ไป
- การบริ หารจัดการงานให้บริ การตามสัญญาระยะสั้น
ผูร้ ับผิดชอบ บริ ษทั พีแอนด์เเอล ไอที ออดิท จากัดและคุณอรอินทร์
- การบริ หารกระบวนการเดินรถ ISO 39001
- ระบบวงจรรายจ่าย
ผูร้ ับผิดชอบ คุณอรอินทร์และคุณอภิวฒั น์
- การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
- กระบวนการซ่อมบารุ ง (Spare part)
ผูร้ ับผิดชอบ คุณอรอินทร์และคุณอภิวฒั น์

ช่ วงเวลำ
มี.ค. - เม.ย.

มิ.ย. - ก.ค.

ก.ย. - ต.ค.

ธ.ค. - ม.ค.

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท
ที่ประชุ มคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2562 สำหรับไตรมำสที่ 1 เรื่องระบบวงจรรำยได้ และกำร
บริหำรควำมเสี่ยงองค์ กร
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็ นว่า รั บทราบผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเรื่ องดังกล่าว แต่ควรติ ดตาม
แผนการบริ หารความเสี่ ยงและผลการติดตามทวงถามลูกค้าที่คา้ งชาระนาน เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ต่อไป
ที่ประชุ มคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2562 สำหรับไตรมำสที่ 2 เรื่อง กำรควบคุมทั่วไประบบ
สำรสนเทศ - ด้ ำนกำรควบคุมทัว่ ไปและกำรบริหำรจัดกำรงำนให้ บริกำรตำมสัญญำระยะสั้น
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็ นว่า รั บทราบผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเรื่ องดังกล่าว แต่ควรติ ดตาม
นโยบายและแผนปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับการบริ หารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 4/2562 เมือ่ วันที่ 5 พ.ย. 2562 สำหรับไตรมำสที่ 3 เรื่องกำรบริหำรกระบวนกำรเดิน
รถ ISO 39001: 2012 และระบบวงจรรำยจ่ ำย
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า รับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเรื่ องดังกล่าว
ที่ประชุ มคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้ งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 สำหรั บไตรมำสที่ 4 เรื่ องกำรบริ หำรทรั พยำกร
มนุษย์ และกระบวนกำรซ่ อมบำรุง
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า รับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเรื่ องดังกล่าว
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
2)

กำรใช้ บริกำรหน่ วยงำนภำยนอก (Outsource)
ที่ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แต่งตั้งบริ ษทั พีแอนด์เเอล ไอที
ออดิท จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายในและมอบให้ ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งประเสริ ฐ จากัด กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั เป็ นผูต้ รวจสอบ
ภายใน เรื่ องการควบคุมทัว่ ไประบบสารสนเทศ-ด้านการควบคุมทัว่ ไป (IT General Control) ซึ่ งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติที่เหมาะสม
(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมใน เอกสารแนบ 3 คุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่ งหั วหน้ างานตรวจสอบภายใน)
ผลการตรวจสอบพบว่าบริ ษทั ได้มีการกาหนดนโยบาย/ระเบียบและขั้นตอนการปฎิบตั ิของแต่ละกระบวนการไว้
เป็ นลายลักษณ์ อ ักษร รวมถึ ง ก าหนดอ านาจด าเนิ น การ/อ านาจอนุ ม ัติ ในส่ ว นงานต่ า งๆ ในแต่ ล ะขั้น ตอนการท างาน
สอดคล้องในแต่ละกระบวนการมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Security Management System:ISMS)
11.3 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในประจำปี 2562
สภำพแวดล้ อมกำรควบคุม ( Control Environment)
1.
องค์ กรแสดงถึงควำมยึดมัน่ ในคุณค่ ำของควำมซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
คำถำม
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความซื่ อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน

1.1




1.2

มีขอ้ กาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู้ ริ หารและพนักงานปฏิ บตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อตรง
และรักษาจรรยาบรรณ
มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct

1.3

มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่ อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ

1.4

2.

2.1
2.2
2.3

2.4





เอกสำรอ้ำงอิง
ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางาน
คู่มือการกากับและดูแล
กิจการที่ดี
รายงานประจาปี 2562
แบบประเมินผลพนักงาน
Management Letter ผูส้ อบ
บัญชี

คณะกรรมกำรมีค วำมเป็ นอิส ระจำกฝ่ ำยบริ ห ำร และท ำหน้ ำ ที่ก ำกับ ดู แ ล (Oversight) และพัฒ นำกำร
ดำเนินกำรด้ ำนกำรควบคุมภำยใน
คำถำม
มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวนสิ ทธิ์ อานาจ
เฉพาะของคณะกรรมการบริ ษทั ไว้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิ จที่ชดั เจนและวัดผล
ได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ก ากับ ดู แ ลให้ บริ ษทั ก าหนดบทบาทหน้าที่ ข องคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่ งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบรายงาน
ทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีค วามรู ้ เกี่ ยวกับ ธุ รกิ จของบริ ษทั และมีความเชี่ ยวชาญที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั

เอกสำรอ้ำงอิง
 คู่มือการกากับและดูแล
กิจการที่ดี
 รายงานประจาปี 2562
- การจัดการและการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี: หมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
คำถำม
คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู ้ ความสามารถ น่ าเชื่ อถื อ
และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริ ง ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายในสาหรับ องค์กร
ซึ่ งครอบคลุมทั้งการสร้ างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ ยง กิ จกรรมการ
ควบคุม ข้อมูลและการสื่ อสาร และการติดตาม

2.5
2.6

3.

3.2
3.3

4.

4.2

4.3
4.4
4.5

5.

เอกสำรอ้ำงอิง
 โครงสร้างองค์กร
 ตารางอานาจอนุมตั ิ/
ดาเนินการที่บริ ษทั กาหนด

องค์ กรแสดงถึงควำมมุ่งมัน่ ในกำรจูงใจ พัฒนำและกำรรักษำบุคลำกรทีม่ คี วำมรู้ ควำมสำมำรถ
คำถำม
บริ ษทั มี นโยบายและวิธีก ารปฏิ บตั ิ เ พื่อจัดหา พัฒนา และรั ก ษาบุค ลากรที่ มีค วามรู้ และ
ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิ บตั ิน้ นั อย่าง
สม่าเสมอ
บริ ษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่ มี
ผลการปฏิ บตั ิงานดี และการจัดการต่อบุ คลากรที่ มีผลงานไม่ บรรลุ เป้ าหมายรวมถึ ง การ
สื่ อสารกระบวนการเหล่านี้ ให้ผบู้ ริ หารและพนักงานทราบ
บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู ้ และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
บริ ษ ัท มี ก ระบวนการสรรหา พัฒ นา และรั ก ษาผู ้บ ริ หารและพนัก งานทุ ก คน เช่ น การ
จัดระบบที่ปรึ กษา (mentoring) และการฝึ กอบรม
บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่ง (succession plan)

4.1

5.1

ฝ่ ำยบริ หำรได้ จัดให้ มีโครงสร้ ำงสำยกำรรำยงำน กำรกำหนดอำนำจในกำรสั่ งกำรและควำมรั บผิดชอบที่
เหมำะสมเพือ่ ให้ องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภำยใต้ กำรกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมกำร
คำถำม
ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดโครงสร้ างองค์กรที่ สนับสนุ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั
โดยพิจารณาถึ งความเหมาะสมทั้งทางธุ รกิ จและกฎหมาย รวมถึ งการจัดให้มีการควบคุ ม
ภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ ยวกับ
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล
มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสูง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน

3.1

เอกสำรอ้ำงอิง






เอกสำรอ้ำงอิง
ระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั
คู่มือการกากับและดูแล
กิจการที่ดี
แบบประเมินผลพนักงาน
ข้อกาหนดโครงการ “รักษา
รถดี ขับขี่ปลอดภัย (12
ยิม้ )”

องค์ กรกำหนดให้ บุคลำกรมีหน้ ำที่และรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ของ
องค์ กร
คำถำม
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและสื่ อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมี

ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ใน 
กรณี ที่จาเป็ น

เอกสำรอ้ำงอิง
ระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั
คู่มือการกากับและดูแล
กิจการที่ดี
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คำถำม
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารกาหนดตัวชี้ วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ และ 
การให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่ องโดยเน้น 
ให้สามารถเชื่อมโยงกับความสาเร็ จของหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามความควบคุมภายในด้วย
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้ างแรงกดดันที่มากเกินไปในการ

ปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน

5.2

5.3
5.4

เอกสำรอ้ำงอิง
แบบประเมินผลพนักงาน

ข้อกาหนดโครงการ “รักษา
รถดี ขับขี่ปลอดภัย (12
ยิม้ )”
รายงานประจาปี 2562

กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
6.
องค์ กรกำหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ ำงชั ดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สำมำรถระบุและประเมินควำมเสี่ ยงต่ ำงๆ ที่
เกีย่ วข้ องกับกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คำถำม
เอกสำรอ้ำงอิง
บริ ษทั สามารถปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุ รกิ จใน  รายงานจากผูส้ อบบัญชี
ขณะนั้นโดยแสดงได้ว่ารายการในรายงงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้วน แสดงถึ งสิ ทธิ  รายงานการประชุม
หรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
บริ ษทั กาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิ น โดยพิจารณาถึ งปั จจัยที่ สาคัญ เช่ น ผูใ้ ช้
 รายงานสรุ ปผลการ
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการและแนวโน้มของธุรกิจ
ตรวจสอบภายในประจา
รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง
ไตรมาส
คณะกรรมการและคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อนุมตั ิและสื่ อสารนโยบายการบริ ห าร
ความเสี่ ยงให้ผูบ้ ริ ห ารและพนักงานทุ กคนรั บ ทราบและถื อปฏิ บตั ิ จนเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
วัฒนธรรมขององค์กร

6.1

6.2
6.3
6.4

7.

7.1
7.2

7.3
7.4
7.5

องค์ กรระบุและวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงทุกประเภททีอ่ ำจกระทบต่ อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ ไว้ อย่ ำงครอบคลุมทัว่
ทั้งองค์ กร
คำถำม
เอกสำรอ้ำงอิง
บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่ งมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จทั้งระดับองค์กร หน่ วย  รายงานการประชุม
ธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ
คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง
บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร
ซึ่ งรวมถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ การดาเนิ นงาน การรายงาน การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และ  รายงานสรุ ปผลการ
ตรวจสอบภายในประจา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไตรมาส
ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิ ดเหตุก ารณ์ และ  รายงานการประชุม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
Management Review
บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความ
เสี่ ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (avoidance)
หรื อการร่ วมรับความเสี่ ยง(sharing)
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8.

คำถำม
บริ ษทั ประเมิ นโอกาสที่จะเกิ ดการทุจริ ตขึ้น โดยครอบคลุ มการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่ น การ
จัดทารายงานทางการเงิ นเท็จ การท าให้ สูญเสี ยทรั พย์สิ น การคอร์ รัป ชั่น การที่ ผูบ้ ริ ห าร
สามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุ ม ภายใน( management override of internal controls) การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ่งทรัพย์ โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
บริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิ บตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ข อง
เป้ าหมายที่ ก าหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุ ส มผลของการให้ สิ่ งจู งใจ หรื อ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม
เช่ น ไม่ต้ งั เป้ าหมายยอดขายบริ ษทั ไว้สู งเกิ นความเป็ นจริ งจนท าให้ เกิ ดแรงจู งใจ ในการ
ตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ ยวกับโอกาสในการเกิ ดทุจริ ต
และมาตรการที่บริ ษทั ดาเนินการเพื่อป้ องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต
บริ ษทั ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่กาหนดไว้

8.1

8.2

8.3
8.4

9.
9.1

9.2

9.3

องค์ กรได้ พจิ ำรณำถึงโอกำสทีจ่ ะเกิดทุจริตในกำรประเมินควำมเสี่ยงทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ ต่อองค์ กร







เอกสำรอ้ำงอิง
รายงานการประชุม
กรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริ ษทั ประจาไตร
มาส
รายงานสรุ ปผลการ
ตรวจสอบภายใน
รายงานจากผูส้ อบบัญชี
ประกาศบริ ษทั
การประชุมประจาเดือน
ของฝ่ ายต่างๆ

องค์ กรสำมำรถระบุและประเมินควำมเปลีย่ นแปลงทีอ่ ำจมีผลกระทบต่ อระบบกำรควบคุมภำยใน
คำถำม
บริ ษทั ประเมิ นความเปลี่ ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์ก ร ที่ อาจมี ผลกระทบต่อการด าเนิ น 
ธุ รกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
บริ ษทั ประเมินความเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทาธุ รกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
บริ ษทั ประเมิ นความเปลี่ ยนแปลงผูน้ าองค์ก รที่ อาจมี ผลกระทบต่ อการดาเนิ น ธุ รกิ จการ 
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิ น ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่ อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

เอกสำรอ้ำงอิง
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
รายงานสรุ ปผลการ
ตรวจสอบภายในประจา
ไตรมาส
รายงานจากผูส้ อบบัญชี

มำตรกำรควบคุม (Control Activities)
10. องค์ กรมีมำตรกำรควบคุมทีล่ ดควำมเสี่ยงทีจ่ ะไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กรให้ อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
10.1

10.2

คำถำม
มาตรการควบคุมของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความเสี่ ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กร
เช่ น สภาพแวดล้อม ความซับ ซ้อนของงาน ลัก ษณะงาน ขอบเขตการดาเนิ น งานรวมถึ ง
ลักษณะเฉพาะอื่นๆ
บริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม

มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน เกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงินการจัดซื้ อและการ
บริ หารทัว่ ไป ตลอดจนการกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และลาดับขั้น การอนุ มตั ิ
ของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม

กรณี ที่บริ ษทั อนุมตั ิธุรกรรมหรื อทาสัญญากับผูท้ ี่เกี่ ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูก พัน
บริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว บริ ษทั ได้ติดตามให้มนั่ ใจแล้วว่ามีการปฏิ บตั ิเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษทั









เอกสำรอ้ำงอิง
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง
รายงานประจาปี 2562
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั
ประจาไตรมาส
คู่มือการกากับและดูแล
กิจการที่ดี
รายงานสรุ ปผลการ
ตรวจสอบภายในปี 2562
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คำถำม
เอกสำรอ้ำงอิง
บริ ษทั กาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม
 ระเบียบปฏิบตั ิงาน
 สัญญาบริ การลูกค้า
บริ ษทั กาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร
บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด  สัญญารถร่ วม-บริ การ
เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

10.3
10.4
10.5

11.

คำถำม
กาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิ บ ตั ิ งาน
และการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ
กาหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้เหมาะสม
กาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้เหมาะสม
กาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนาและการบารุ งรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม

11.1
11.2
11.3
11.4

12.

12.1

12.2
12.3
12.4

12.5
12.6
12.7

องค์ ก รเลือ กและพัฒนำกิจ กรรมกำรควบคุ มทั่ว ไปด้ ว ยระบบเทคโนโลยี เพื่อ ช่ ว ยสนั บ สนุ นกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
เอกสำรอ้ำงอิง
 รายงานของผูต้ รวจสอบ
ภายในประจาไตรมาส
 รายงานประจาปี 2562

องค์ กรจัดให้ มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ ำนทำงนโยบำย ซึ่ งได้ กำหนดสิ่ งที่คำดหวังและขั้นตอนกำรปฏิบัติ
เพือ่ ให้ นโยบำยทีก่ ำหนดไว้ น้นั สำมำรถนำไปสู่ กำรปฏิบัตไิ ด้
คำถำม
เอกสำรอ้ำงอิง
บริ ษทั มี นโยบายที่ รัดกุ ม เพื่ อ ติ ดตามให้ ก ารท าธุ รกรรมของผูถ้ ื อหุ ้ น รายใหญ่ กรรมการ  คู่มือการกากับและดูแล
ผูบ้ ริ ห าร หรื อผูท้ ี่ เ กี่ ยวข้องกับ บุ ค คลดังกล่ าว ต้องผ่านขั้น ตอนการอนุ ม ตั ิ ที่ ก าหนด เพื่อ
กิจการที่ดี
ป้ องกันการหาโอกาสหรื อนาผลประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว
 รายงานประจาปี 2562
บริ ษ ัท มี น โยบายเพื่ อ ให้ ก ารพิ จ ารณาอนุ ม ัติ ธุ ร กรรมกระท าโดยผู ้ที่ ไ ม่ มี ส่ ว นได้เ สี ยใน
ธุรกรรมนั้น
บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ น
สาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก
บริ ษทั มี ก ระบวนการติ ด ตามดู แ ลการดาเนิ น งานของบริ ษทั ย่อ ยหรื อบริ ษทั ร่ วมรวมทั้ง
กาหนดแนวทางให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยหรื อ
-ไม่มีบริ ษทั ร่ วม
ร่ วมนั้น ถือปฏิบตั ิ
และบริ ษทั ย่อย(หากบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี้ )
บริ ษทั กาหนดหน้าที่และความรั บผิ ดชอบในการน านโยบายและกระบวนการปฏิ บ ตั ิ โดย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษทั ได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการ ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ครอบคลุมการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน
ของส่ วนงานต่างๆ
บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมู ลที่เกี่ยวข้ องและมีคุณภำพ เพื่อสนับสนุนให้ กำรควบคุมภำยในสำมำรถดำเนินไปได้ ตำมที่
กำหนดไว้
คำถำม
บริ ษทั กาหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดาเนิ นงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร
ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุน และประโยชน์ที่ จะได้รับ รวมถึ งปริ ม าณและความถู กต้องของ
ข้อมูล
บริ ษทั ดาเนิ นการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ประกอบการ
ตัด สิ น ใจ ตัว อย่า งข้อ มู ล ที่ สาคัญ เช่ น รายละเอี ย ดของเรื่ องที่ เ สนอให้ พิ จ ารณา เหตุ ผล
ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่างๆ
บริ ษทั ดาเนิ นการเพื่อให้กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด
บริ ษทั ดาเนิ นการเพื่อให้ รายงานการประชุ มคณะกรรมการมีรายละเอี ยดตามควรเพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการแต่ละ
ราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้อสังเกตุของกรรมการในเรื่ องที่
พิจารณาความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
บริ ษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
 กรณี ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรื อผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่ องในการควบคุม
ภายใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

13.1
13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

14.

14.1
14.2

14.3

เอกสำรอ้ำงอิง
ระเบียบปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
ตารางการกาหนดการใช้อานาจ
อนุมตั ิ
หนังสื อเชิญประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมกรรมการ
บริ ษทั

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาไตรมาส

รายงานประจาปี 2562

องค์ กรสื่ อสำรข้ อมูลภำยในองค์ กร ซึ่ งรวมถึงวัตถุประสงค์ และควำมรั บผิดชอบต่ อกำรควบคุมภำยในที่
จำเป็ นต่ อกำรสนับสนุนให้ กำรควบคุมภำยในสำมำรถดำเนินไปได้ ตำมทีว่ ำงไว้
คำถำม
บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลภายในอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และมีช่องทางการสื่ อสารที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
บริ ษทั มีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการ
บริ ษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานหรื อสอบทานรายการต่าง ๆ
ตามที่ตอ้ งการ
เลขานุการบริ ษทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูต้ ิดต่อ ส่ ง/รับข้อมูลต่างๆ ทั้ง
ที่เป็ นข้อมูลที่ตอ้ งรายงานเป็ นปกติ และข้อมูลที่ คณะกรรมการร้ องขอ การติ ดต่อกับผูส้ อบ
บัญชี แ ละผูต้ รวจสอบภายใน คณะกรรมการบริ ษทั สามารถติ ดต่ อโดยตรงหรื อโดยผ่าน
เลขานุการ
บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่ องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริ ษทั
สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั (Whistle-blower
hotline)ได้อย่างปลอดภัย

เอกสำรอ้ำงอิง
ป้ ายประกาศ หรื อ E-mail
E-mail

เว็บไซต์บริ ษทั
(info@atp30.com)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
15.

องค์ กรได้ สื่อสำรกับหน่ วยงำนภำยนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ ำจมีผลกระทบต่ อกำรควบคุมภำยใน
คำถำม

15.1

บริ ษทั มี กระบวนการสื่ อสารข้อมูลกับผูม้ ี ส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กรอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
และมีช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่
หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น

15.2

บริ ษทั จัดให้มี ช่ องทางการสื่ อสารพิ เ ศษหรื อช่ องทางลับ เพื่ อให้ ผูม้ ี ส่ วนได้เ สี ย ภายนอก
องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต (Whistle-blower hotline)
แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย

เอกสำรอ้ำงอิง
 รายงานประจาปี 2562
 เว็บไซต์บริ ษทั
www.atp30.com

ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่ำกำรควบคุมภำยในยังดำเนินไปอย่ ำง
ครบถ้ วน เหมำะสม
คำถำม

เอกสำรอ้ำงอิง

16.1

บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิ บตั ิ ตามจริ ยธรรมธุ รกิ จและข้อกาหนดห้ ามฝ่ าย
บริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น
กาหนดให้แต่ละส่ วนงานติดตามการปฏิ บตั ิ และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้
หน่ วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ น
ต้น

 รายงานประจาปี 2562
รายงานสรุ ปผลการ
ตรวจสอบภายใน ประจาปี
2562
 แผนการตรวจสอบภายใน

16.2

บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน
บริ ษทั มี ก ารตรวจประเมิ นจากผูต้ รวจสอบภายในบริ ษทั ตามแผนที่ ผ่านการอนุ มตั ิ จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ

16.3

ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริ ษทั

16.4

ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลระบบการควบคุ ม ภายใน โดยผู้ที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ความสามารถ

16.5

บริ ษทั ก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ ึ น ตรงต่ อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

16.6

บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผตู ้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชี พ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing, IIA)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
17.

17.1

17.2

องค์ กรประเมินและสื่อสำรข้ อบกพร่ องของกำรควบคุมภำยในอย่ ำงทันเวลำต่ อบุคคลทีร่ ับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
ผู้บริหำรระดับสู งและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม
คำถำม
บริ ษทั ประเมินผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตาม
แก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดาเนิ นงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่างมี
นัยสาคัญ
บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิ ดเหตุการณ์หรื อ
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมายหรื อมีการกระทาที่
ผิดปกติอื่น ซึ่ งอาจกระทบต่อชื่ อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
 รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้ อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา (แม้ว่าจะได้เริ่ ม
ดาเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลาอันควร
 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ







เอกสำรอ้ำงอิง
รายงานสรุ ปผลการ
ตรวจสอบภายใน ประจาปี
2562
คู่มือการกากับและดูแล
กิจการที่ดี
รายงานประจาปี 2562
รายงานการประชุมประจา
ไตรมาส
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รำยกำรระหว่ำงกัน

บริ ษทั ฯ มีนโยบายการทารายการระหว่างกันจากรายรับและรายจ่ายของบริ ษทั ทุกรายการ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส
ในการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ได้เปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันด้วยความเป็ นธรรม สมเหตุสมผลและยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็ นรายการตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at
arms’length) รายละเอียดดังนี้
รำยกำรระหว่ำงกัน
ชื่อ/บริษทั
ความสัมพันธ์

ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
รองประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร/ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่/ที่ปรึ กษา/กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพัน
ลักษณะรายการ
ที่ปรึ กษาในการดาเนิ นธุรกิจ
มูลค่าของรายการ
ปี 2562 จานวนเงิน 0.6 ล้านบาทและปี 2561 จานวนงิน 0.6 ล้านบาท
เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน คณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 6/2558 มีความเห็ นว่า ดร.วิวฒั น์ เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญและมีประสบการณ์ใน
การทารายการ
ธุ รกิจที่เกี่ ยวข้องมายาวนานจึงเหมาะสมในการดารงตาแหน่งที่ปรึ กษา โดยได้รับค่าตอบแทนเป็ นราย
เดือนอัตรา 50,000 บาทคงที่
มาตรการในการกากับดูแล
ระดับการทารายการร้อยละ 1.16 ของค่าใช้จ่ายในการบริ หารรวม
ชื่อ/บริษทั
บมจ.ไทยศรีประกันภัย
ความสัมพันธ์
นายชาติชาย พานิชชีวะ เป็ นประธานกรรมการบริ ษทั
ลักษณะรายการ
ค่าเบี้ยประกันภัย รถโดยสารของบริ ษทั
มูลค่าของรายการ
ค่าเบี้ยประกันรายปี สาหรับปี 2562 จานวนเงิน 6.3 ล้านบาทและปี 2561 จานวนเงิน 6.4 ล้าน
บาท
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า สาหรับปี 2562 จานวนเงิน 3.3 ล้านบาทและปี 2561 จานวนเงิน
4.3 ล้านบาท
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย สาหรับปี 2562 จานวนเงิน 2.6 ล้านบาทและปี 2561 จานวนเงิน 1.8
ล้านบาท
เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน เนื่องจาก ข้อเสนอเงื่อนไข การคุม้ ครองและค่าเบี้ยประกันตรงตามที่ทางบริ ษทั ต้องการ
การทารายการ
มาตรการในการกากับดูแล
บริ ษทั มี การเปรี ยบเทียบราคาค่ าเบี้ ยประกัน ภัย เงื่ อนไขและการคุ ม้ ครองอย่างสมเหตุ สมผลก่ อน
ตัดสิ นใจทาประกัน โดยปั จจุบนั มีตวั แทนชั้นนา 7 รายได้แก่ ไทยศรี ประกันภัย MSIG พี แอนด์ แอส
โซซิเอทส์ (1992) มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ ไทยประกันภัย กรุ งเทพประกันภัยและอัลฟ่ า แคปปิ ตอล
ระดับการทารายการร้อยละ 1.86 ของต้นทุนการให้บริ การรวม
ชื่อ/บริษทั
บจก. กรมดิษฐ์ พำร์ ค
ความสัมพันธ์
นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ เป็ นกรรมการ
ลักษณะรายการ
ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริ การสาหรับสานักงานใหญ่และพื้นที่จอดรถและโรงซ่อมบารุ ง
มูลค่าของรายการ
ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริ การ สาหรับปี 2562 จานวนเงิน 2.1 ล้านบาทและปี 2561 จานวนเงิน 1.7
ล้านบาท
ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริ การค้างจ่าย สาหรับปี 2562 จานวนเงิน 0.3 ล้านบาทและปี 2561 จานวน
เงิน 0.2 ล้านบาท
เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน อยู่ใ นนิ ค มอมตะซิ ต้ ี ชลบุรี ซึ่ งเป็ นแหล่ งใกล้เคี ยงกับสถานประกอบการ และลู กค้า อี ก ทั้งมี ค วาม
การทารายการ
สะดวกในด้านสาธารณูปโภคและบริ ษทั มีการเช่ามาเป็ นระยะเวลานาน ทาให้ได้รับอัตราค่าเช่ าพื้นที่
ต่ากว่าผูเ้ ช่ารายอื่นๆ
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มาตรการในการกากับดูแล
บริ ษทั มีการเปรี ยบเทียบค่าเช่าพื้นที่และบริ การ กับพื้นที่ใกล้เคียง
ระดับการทารายการร้อยละ 0.62 ของต้นทุนการให้บริ การ
ชื่อ/บริษทั
บจ. เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทัวร์
ความสัมพันธ์
นางสาวนิ ชานันท์ รัตนเกตุ เป็ นเจ้าของกิ จการ/ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิ บตั ิการ/กรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง
ลักษณะรายการ
รถบัสร่ วมบริ การกับทางบริ ษทั
มูลค่าของรายการ
ปี 2562 จานวนเงิน 3.5 ล้านบาทและปี 2561 จานวนเงิน 3.6 ล้านบาท
เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน ร่ วมดาเนิ นเป็ นรถบัสร่ วมบริ การจานวน 2 คันกับบริ ษทั มาเป็ นระยะเวลายาวนาน เนื่ องจากช่ วงแรก
การทารายการ
บริ ษทั ต้องการกระจายความเสี่ ยงในการลงทุน ซึ่ งปั จจุบนั ไม่มีนโยบายในการเพิ่มรถร่ วมบริ การ
มาตรการในการกากับดูแล
บริ ษทั มีการจ่ายค่าจ้างบริ การเช่นเดียวกับรถร่ วมบริ การอื่นๆ ทั้งสัญญา เงื่อนไขและค่าบริ การ
ระดับการทารายการร้อยละ 1.03 ของต้นทุนการให้บริ การ
ชื่อ/บริษทั
นำยอำพล เตชำกูล
ความสัมพันธ์
นายปิ ยะ เตชากูลเป็ นพี่ชาย
ลักษณะรายการ
รถตูร้ ่ วมบริ การกับทางบริ ษทั
มูลค่าของรายการ
ปี 2562 จานวนเงิน 0.6 ล้านบาทและปี 2561 จานวนเงิน 0.6 ล้านบาท
เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน ร่ วมดาเนิ นเป็ นรถตูร้ ่ วมบริ การจานวน 1 คันกับบริ ษทั มาเป็ นระยะเวลายาวนาน เนื่ องจากช่ วงแรก
การทารายการ
บริ ษทั ต้องการกระจายความเสี่ ยงในการลงทุน ซึ่ งปั จจุบนั ไม่มีนโยบายในการเพิ่มรถร่ วมบริ การ
มาตรการในการกากับดูแล
บริ ษทั มีการจ่ายค่าจ้างบริ การเช่นเดียวกับรถร่ วมบริ การอื่นๆ ทั้งสัญญา เงื่อนไขและค่าบริ การ
ระดับการทารายการร้อยละ 0.17 ของต้นทุนการให้บริ การ
ชื่อ/บริษทั
นำยวินัย พุ่มพิศ
ความสัมพันธ์
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายปฏิบตั ิการ/ผูบ้ ริ หาร
ลักษณะรายการ
รถตูร้ ่ วมบริ การกับทางบริ ษทั
มูลค่าของรายการ
ปี 2562 จานวนเงิน 0.8 ล้านบาทและปี 2561 จานวนเงิน 0.7 ล้านบาท
เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน ร่ วมดาเนิ นเป็ นรถตูร้ ่ วมบริ การจานวน 1 คันกับบริ ษทั มาเป็ นระยะเวลายาวนาน เนื่ องจากช่ วงแรก
การทารายการ
บริ ษทั ต้องการกระจายความเสี่ ยงในการลงทุน ซึ่ งปั จจุบนั ไม่มีนโยบายในการเพิ่มรถร่ วมบริ การ
มาตรการในการกากับดูแล
บริ ษทั มีการจ่ายค่าจ้างบริ การเช่นเดียวกับรถร่ วมบริ การอื่นๆ ทั้งสัญญา เงื่อนไขและค่าบริ การ
ระดับการทารายการร้อยละ 0.24 ของต้นทุนการให้บริ การ
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13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
13.1 ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั เอที พี 30 จากัด (มหาชน) สาหรับปี 2561 และ ปี 2562 มี
รายละเอียดดังนี้
รายงานและงบการเงิน
ความเห็น

ประเภทรายงานของผูส้ อบบัญชี
เกฑณ์ในการแสดงความเห็น
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters)

ข้อมูลอื่น

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

รายงานและงบการเงิน
ความเห็น

ประเภทรายงานของผูส้ อบบัญชี
เกฑณ์ในการแสดงความเห็น
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters)

ข้อมูลอื่น

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

31 ธันวาคม 2562
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการงบการเงินฐานะแสดงการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสด สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่
สาคัญ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รายงานแบบไม่มีเงื่อนไข
ผูส้ อบบัญชีมีความเป็ นอิสระ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
มูลค่าคงเหลือของยานพาหนะสาหรับขนส่ง
การรับรู ้รายได้จากการให้บริ การ
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่นที่ ซึ่ งรวมถึงอยูใ่ นรายงานประจาปี ของบริ ษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น)
ความเห็นของผูส้ อบบัญชี ไม่พบว่ามีเรื่ องข้อมูลอื่นที่ตอ้ งรายงาน
นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรื อ
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรื อ
นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730
จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
31 ธันวาคม 2561
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการงบการเงินฐานะแสดงการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสด สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่
สาคัญ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รายงานแบบไม่มีเงื่อนไข
ผูส้ อบบัญชีมีความเป็ นอิสระ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
มูลค่าคงเหลือของยานพาหนะสาหรับขนส่ง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
การรับรู ้รายได้จากการให้บริ การ
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่นที่ ซึ่ งรวมถึงอยูใ่ นรายงานประจาปี ของบริ ษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น)
ความเห็นของผูส้ อบบัญชี ไม่พบว่ามีเรื่ องข้อมูลอื่นที่ตอ้ งรายงาน
นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรื อ
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรื อ
นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730
จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ส่ วนที่ 3-1

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

13.2 ตารางสรุปงบการเงิน
1. งบแสดงฐานะการเงิน: งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
รายการ
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
ที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่วนของเงินกูร้ ะยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูร้ ะยะยาว - สุ ทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

ปี 2560
ลบ.
ร้ อยละ

ปี 2561
ลบ.
ร้ อยละ

ปี 2562
ลบ.
ร้ อยละ

35.48
44.00
0.70
2.90
13.60
96.68

5.31%
6.58%
0.10%
0.43%
2.03%
14.45%

38.07
57.91
0.78
4.07
14.49
115.32

5.23%
7.96%
0.11%
0.56%
1.99%
15.85%

40.91
59.76
0.79
3.80
16.24
121.50

5.42%
7.91%
0.10%
0.50%
2.16%
16.09%

8.95
552.81
9.35
1.08
572.19
668.87

1.34%
82.65%
1.40%
0.16%
85.55%
100.00%

0.83
601.36
8.87
1.19
612.25
727.57

0.11%
82.65%
1.22%
0.17%
84.15%
100.00%

0.84
587.62
43.85
1.58
633.89
755.39

0.11%
77.79%
5.80%
0.21%
83.91%
100.00%

35.77
95.45

5.35%
14.27%

6.41
38.98
114.60

0.88%
5.36%
15.75%

11.97
39.87
0.83
94.73

1.58%
5.28%
0.11%
12.54%

0.67
131.89

0.10%
19.72%

0.91
160.90

0.12%
22.11%

2.33
149.73

0.31%
19.82%

227.27

33.98%

201.12

27.64%

21.17
137.50

2.80%
18.20%

16.84
5.14
1.42
250.67
382.56

2.52%
0.77%
0.20%
37.47%
57.19%

23.53
5.00
1.96
231.61
392.51

3.23%
0.69%
0.28%
31.84%
53.95%

30.52
8.62
2.26
200.07
349.80

4.04%
1.14%
0.31%
26.49%
46.31%

ส่ วนที่ 3-2

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
รายการ
ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 618.75 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25
บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2.

ปี 2560
ลบ.
ร้ อยละ
154.69

ปี 2561
ลบ.
ร้ อยละ
154.69

ปี 2562
ลบ.
ร้ อยละ
154.69

123.75
22.49
107.19

18.50%
3.36%
16.03%

130.87
21.05
124.27

17.99%
2.89%
17.08%

154.33
180.57

20.43%
23.91%

6.40
26.48
286.31
668.87

0.96%
3.96%
42.81%
100.00%

8.50
50.37
335.06
727.57

1.17%
6.92%
46.05%
100.00%

10.90
59.79
405.59
755.39

1.44%
7.91%
53.69%
100.00%

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ: งบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
รายการ

กาไรขาดทุน :
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนใน
ภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้น (บาท)

ปี 2560
ล้านบาท
ร้ อยละ

ปี 2561
ล้านบาท
ร้ อยละ

ปี 2562
ล้านบาท
ร้ อยละ

347.50
1.14
348.64

99.67%
0.33%
100.00%

421.88
1.98
423.86

99.53%
0.47%
100.00%

456.96
1.93
458.89

99.58%
0.42%
100.00%

266.25
39.64
305.89
42.75
(13.66)
29.09
(2.84)
26.25

76.37%
11.37%
87.74%
12.26%
(3.92%)
8.34%
(0.81%)
7.53%

314.02
46.63
360.65
63.21
(15.80)
47.41
(6.50)
40.91

74.09%
11.00%
85.09%
14.91%
(3.73%)
11.18%
(1.53%)
9.65%

339.57
51.72
391.29
67.60
(12.89)
54.71
(7.89)
46.82

74.00%
11.27%
85.27%
14.73%
(2.81%)
11.92%
(1.72%)
10.20%

-

-

0.92

0.22%

(0.91)

(0.20%)

26.25

7.53%

(0.19)
0.73
41.64

(0.05%)
0.17%
9.82%

0.18
(0.73)
46.09

0.04%
(0.16%)
10.04%

ส่ วนที่ 3-3

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
รายการ

ปี 2560
ล้านบาท
ร้ อยละ
0.530
0.050

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ้นปรับลด

3.

ปี 2561
ล้านบาท
ร้ อยละ
0.079
0.072

ปี 2562
ล้านบาท
ร้ อยละ
0.079
0.078

งบกระแสเงินสด: งบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
รายการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายยานพานะสาหรับขนส่ งและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ตัดจาหน่ายกาไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
สารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อ้ืน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
จ่ายชาระเจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
ซื้อยานพาหนะสาหรับขนส่งและอุปกรณ์

หน่ วย : ล้านบาท
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
29.09

47.41

54.71

46.82
0.12
(0.12)
1.21
(0.09)
13.66
90.69

54.08
(0.77)
1.33
(0.12)
15.80
117.73

57.60
(0.27)
0.01
2.97
(0.16)
12.89
127.75

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

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

(1.85)
(0.02)
(1.07)
(0.71)

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

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

1.41
1.42
0.30
127.23
(0.27)
0.16
(12.89)
3.40
(4.52)
113.11

(6.05)
(0.30)
(15.62)

8.12
(0.83)
(7.18)

(0.01)
(0.71)
(7.85)

ส่ วนที่ 3-4

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
รายการ

หน่ วย : ล้านบาท
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(34.18)
0.65
2.86
1.30
(21.32)
2.97
(41.45)

ซื้อที่ดิน
เงินสดรับจากการจาหน่ายยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
จ่ายชาระหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ยานพาหนะสาหรับขนส่ งเพิ่มขึ้นจากการทาสัญญาเช่าการเงิน
รายการซื้ อสิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ

4.

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

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

5.55
22.00
58.72
(120.82)
(34.27)
(68.82)
2.84
38.07
40.91

179.09
0.83

96.14
0.70

37.33
0.18

อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ สาหรับปี ดังนี้
รายการ

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratios)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ การค้า
ระยะเวลาชาระหนี้ เจ้าหนี้ การค้า
วงจรเงินสด
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratios)
อัตราส่ วนกาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน
อัตราส่ วนเงินสดต่อการทากาไร

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

0.73
0.60
0.60
8.72
41.30
439.80
0.82
10.77
33.42
8.70

0.72
0.60
0.61
8.30
43.35
425.80
0.85
11.59
31.05
13.15

0.81
0.67
0.73
7.82
46.06
433.09
0.83
11.70
30.77
16.13

%
%
%

23.38
12.30
162.75

25.57
14.98
141.19

25.69
14.79
167.31

ส่ วนที่ 3-5

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
รายการ

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
7.53
9.65
10.20
9.91
13.17
12.64

อัตรากาไรสุทธิ
%
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น
%
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratios)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
%
4.45
5.86
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
%
15.26
16.46
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์
เท่า
0.59
0.61
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
เท่า
1.34
1.17
อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
เท่า
6.30
7.06
อัตราส่ วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
เท่า
0.72
0.70
อัตราการจ่ายเงินปันผล
%
62.96
56.51
หมายเหตุ : อัตราการจ่ายเงินปั นผล คานวณมาจากเงินปั นผลจ่ายสาหรับปี หารด้วยกาไรสุ ทธิ หลังหักสารองตามกฎหมายสาหรับปี

6.31
17.56
0.62
0.86
10.39
0.69
55.59
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
14.1 คาอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
1.

รายได้ รวม
บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมสาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 348.64 ล้านบาท 423.86 ล้านบาทและ 458.89 ล้าน
บาท ตามลาดับ แสดงตาราง สัดส่วนรายได้รวมสาหรับปี ดังนี้
รายการ
1. รถโดยสารของบริษทั
1.1 รถบัส
1.2 รถมินิบสั
1.3 รถตู้
1.4 รถตู้ วีไอพี
2. รถโดยสารร่ วมบริการ
รวมรายได้จากการให้ บริการ
รายได้อนื่

ปี 2560
ล้านบาท
277.66
249.51
4.52
21.62
2.01
69.84
347.50
1.14

ปี 2561
%
79.90
71.80
1.30
6.22
0.58
20.10
100.00

ล้านบาท
352.40
289.83
27.00
31.52
4.05
69.48
421.88
1.98

ปี 2562
%
83.53
68.70
6.40
7.47
0.96
16.47
100.00

ล้านบาท
390.55
295.36
37.15
53.51
4.53
66.41
456.96
1.93

%
85.47
64.64
8.13
11.71
0.99
14.53
100.00

รายได้ จากการให้ บริ การ สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 347.50 ล้านบาท 421.88 ล้านบาทและ 456.96
ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งตลอด 3 ปี ที่ ผ่านมาเกิ ดจากการขยายการให้บริ การแก่กลุ่มลูกค้ารายเดิ มและกลุ่ม
ลูกค้ารายใหม่ รายละเอียดดังนี้
สาหรั บปี 2560 บริ ษทั ฯ มี จานวนลูกค้าที่ ให้บริ การทั้งหมด 34 ราย โดยใช้รถโดยสารให้บริ การ
จานวน 328 คัน ประกอบด้วย 2 รู ปแบบ 1) รถโดยสารของบริ ษทั จานวน 238 คัน ได้แก่รถบัส 186 คัน รถ
มินิบสั 11 คัน รถตู ้ 33 คันและรถตู ้ วีไอพี 8 คัน 2) รถโดยสารร่ วมบริ การจานวน 90 คัน ได้แก่ รถตู ้ 80 คัน
และรถบัส 10 คัน ซึ่ งในระหว่างปี มีการซื้ อรถโดยสารเพิ่มจานวน 62 คัน ได้แก่ รถบัส 39 คัน รถมินิบสั 6
คัน รถตู ้ 12 คันและรถตู ้ วีไอพี 5 คัน และขายรถตู ้ 1 คัน
สาหรั บปี 2561 บริ ษทั ฯ มี จานวนลูกค้าที่ ให้บริ การทั้งหมด 35 ราย โดยใช้รถโดยสารให้บริ การ
จานวน 370 คัน ประกอบด้วย 2 รู ปแบบ 1) รถโดยสารของบริ ษทั จานวน 280 คัน ได้แก่รถบัส 193 คัน รถ
มินิบสั 28 คัน รถตู ้ 51 คันและรถตู ้ วีไอพี 8 คัน 2) รถโดยสารร่ วมบริ การจานวน 90 คัน ได้แก่ รถตู ้ 80 คัน
และรถบัส 10 คัน ซึ่ งในระหว่างปี มีการซื้ อรถโดยสารเพิ่มจานวน 44 คัน ได้แก่ รถบัส 9 คัน รถมินิบสั 17
คัน และรถตู ้ 18 คันและขายรถบัส 2 คัน
สาหรั บปี 2562 บริ ษทั ฯ มี จานวนลูกค้าที่ ให้บริ การทั้งหมด 39 ราย โดยใช้รถโดยสารให้บริ การ
จานวน 382 คัน ประกอบด้วย 2 รู ปแบบ 1) รถโดยสารของบริ ษทั จานวน 308 คัน ได้แก่รถบัส 192 คัน รถ
มินิบสั 28 คัน รถตู ้ 79 คันและรถตู ้ วีไอพี 7 คัน 2) รถโดยสารร่ วมบริ การจานวน 74 คัน ได้แก่ รถตู ้ 63 คัน
และรถบัส 11 คัน ซึ่งในระหว่างปี มีการซื้อรถโดยสารเพิ่มจานวน 30 คัน ได้แก่ รถมินิบสั 2 คัน และรถตู ้ 28
คันและขายรถบัส 1 คัน
ถึงแม้วา่ ปี 2563 มีลูกค้าบางรายไม่ต่อสัญญาให้บริ การแล้ว ซึ่ งบริ ษทั ได้เตรี ยมแผนสาหรับการขยาย
การให้บริ การ โดยการเพิ่มจานวนรถให้กบั กลุ่มลูกค้ารายเดิมและการหาลูกค้าใหม่มาทดแทนจากการขยาย
ฐานลูกค้าใหม่ไปนอกเขตภาคตะวันออก
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
รายได้ อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ ยรับเงิ นฝากธนาคาร กาไรจากการจาหน่ ายทรัพย์สินและรายได้อื่น อาทิ
รายได้จากการให้บริ การด้านการบริ หารเพิ่มเติมแก่รถร่ วมบริ การ เงินรับคืนกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
ลาออก และการขายอะไหล่ที่เสื่ อมสภาพ เป็ นต้น สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 1.14 ล้านบาท 1.98 ล้าน
บาทและ 1.93 ล้านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.33 ร้อยละ 0.47 และร้อยละ 0.42 ของรายได้รวม
สาหรับปี 2562 มีการขายรถบัสจานวน 1 คัน เกิดกาไรจากการจาหน่าย 0.41 ล้านบาท (ปี 2561 มีการ
ขายรถบัสจานวน 2 คัน เกิดกาไรจากการจาหน่าย 1.01 ล้านบาท) และการขายอะไหล่เก่าที่เลิกใช้งานแล้ว
2.

กาไรขั้นต้ นและอัตรากาไรขั้นต้น
บริ ษทั ฯ กาไรขั้นต้นสาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 81.25 ล้านบาท 107.86 ล้านบาทและ 117.39 ล้านบาท
ตามลาดับ แสดงกราฟ กาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้นสาหรับปี ดังนี้
กำไรขัน้ ต้ นและอัตรำกำไรขัน้ ต้ น
23.38%

25.69%

25.57%

28.00%
23.00%

100
50

81.25

117.39

107.86

18.00%
13.00%

0

8.00%

ปี 2560

ปี 2561
กำไรขัน้ ต้ น

ปี 2562
อัตรำกำไรขัน้ ต้ น

การเพิ่ ม ขึ้ น ของก าไรขั้นและอัต ราก าไรขั้น ต้น ตลอด 3 ปี ที่ ผ่า นมา เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ มี ร ายได้จ ากการ
ให้บริ การเพิ่มขึ้น ตามที่กล่าวข้างต้นและต้นทุนการให้บริ การที่ลดลง สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 266.25 ล้าน
บาท 314.02 ล้านบาทและ 339.57 ล้านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนต้นทุนการให้บริ การต่อรายได้จากการ
ให้บริ การเท่ากับร้อยละ 76.62 ร้อยละ 74.43 และร้อยละ 74.31 ตามลาดับ แสดงกราฟ สัดส่ วนต้นทุนการให้บริ การ
สาหรับปี ดังนี้
100.00%

76.62%

74.43%

74.31%

60.00%

2.33%
3.34%
6.27%
12.83%

2.46%
3.49%
4.96%
12.26%

2.55%
3.81%
5.62%
12.02%

60.00%

40.00%

17.46%

14.11%

12.64%

40.00%

14.26%

15.30%

16.73%

20.13%

21.85%

20.94%

80.00%

20.00%
0.00%

80.00%

20.00%
0.00%

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ค่ ำนำ้ มัน

เงินเดือนและผลประโยชน์ อ่ นื

ค่ ำบริกำรรถร่ วม

ค่ ำเสื่อมรำคำ

ค่ ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับรถ

ค่ ำเบีย้ ประกันภัยและพรบ.

ต้ นทุนบริกำรอื่น

รวม
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ต้ นทุนการให้ บริการ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงสาหรับปี 2560 ถีงปี 2562 ดังนี้
ค่าน้ ามันเท่ากับ 69.96 ล้านบาท 92.20 ล้านบาทและ 95.68 ล้านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 20.13
ร้อยละ 21.85 และร้ อยละ 20.94 ของรายได้จากการให้บริ การ มีการเปลี่ ยนแปลงสัดส่ วนโดยอิงจากราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิงประเภทดีเซลขายปลีกเฉลี่ยที่มีการผันผวนในทุกปี เท่ากับ 25.74 บาท 28.44 บาทและ 26.50 บาท ตามลาดับ
ถึงแม้วา่ ปริ มาณรถโดยสารเพิ่มทุกปี เท่ากับ 238 คัน 280 คันและ 308 คัน ซึ่งเห็นได้วา่ ปี 2562 สัดส่วนค่าน้ ามันลดลง
จากปี 2561 ประมาณร้อยละ 0.91 มาจากราคาน้ ามันดีเซลขายเฉลี่ยลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อีกทั้ง
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการควบคุมต้นทุนน้ ามันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจากการใช้ประสบการณ์การดาเนิ นธุรกิจที่
ผ่านมา ทาให้ตน้ ทุนค่าน้ ามันลดลง
เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงานอื่นเท่ากับ 49.57 ล้านบาท 64.56 ล้านบาทและ 76.47 ล้านบาท ตามลาดับ
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 14.26 ร้อยละ 15.30 และร้อยละ 16.73 ของรายได้จากการให้บริ การ มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วน
เพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มปริ มาณรถโดยสารทุกปี เท่ากับ 238 คัน 280 คันและ 308 คัน ทาให้ตอ้ งจัดเตรี ยมนักขับและ
ต้น ทุ น อื่ นเกี่ ย วกับ การให้บริ ก าร อี ก ทั้ง การปรั บฐานค่า แรงประจาปี ของนัก ขับและฝ่ ายซ่ อมบารุ ง ส่ ง ผลให้มี
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นทุกปี
ค่าบริ การรถร่ วมเท่ากับ 60.69 ล้านบาท 59.52 ล้านบาทและ 57.75 ล้านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ
17.46 ร้อยละ 14.11 และร้อยละ 12.64 ของรายได้จากการให้บริ การ มีแนวโน้มสัดส่ วนลดลง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มี
การควบคุมกระบวนการเดินรถที่ดี หากในระหว่างปี รถโดยสารของบริ ษทั เกิดอุบตั ิเหตุหรื อซ่อมบารุ ง ทางบริ ษทั ฯ
ก็จะให้รถโดยสารร่ วมบริ การวิง่ แทน ซึ่งทาให้สดั ส่วนค่าบริ การรถร่ วมมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าเสื่ อมราคาเท่ากับ 44.57 ล้านบาท 51.72 ล้านบาทและ 54.94 ล้านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12.83
ร้อยละ 12.26 และร้อยละ 12.02 ของรายได้จากการให้บริ การ มีแนวโน้มสัดส่ วนลดลงมาจากรถโดยสารของบริ ษทั
เริ่ มทยอยหมดค่าเสื่ อมราคาครบ 10 ปี สาหรั บปี 2560 ถึ งปี 2562 เท่ ากับ 5 คัน 20 คันและ 1 คัน ตามลาดับและ
สาหรับปี 2563 ค่าเสื่ อมราคาครบ 10 ปี จานวน 10 คัน ซึ่งจะทาให้ตน้ ทุนส่วนนี้ลดลง
3.

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษทั ฯ มี ค่าใช้จ่ายในการบริ หารสาหรั บปี 2560 ถึ งปี 2562 เท่ ากับ 39.64 ล้านบาท 46.63 ล้านบาทและ
51.72 ล้านบาท ตามลาดับหรื อคิดเป็ นร้อยละ 11.37 ร้อยละ 11.00 และร้อยละ 11.27 ของรายได้รวม แสดงตาราง
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารสาหรับปี ดังนี้
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ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
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ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
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ค่ าใช้ จ่ายในการขาย เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องฝ่ ายปฏิบตั ิการ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายเงิ นเดื อนและผลประโยชน์อื่น อาทิ เงิ นเดื อน โบนัส ค่าล่วงเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางที่
เกี่ยวข้องกับลูกค้า เป็ นต้น สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 13.87 ล้านบาท 16.60 ล้านบาท และ 19.05 ล้าน
บาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.98 ร้อยละ 3.92 และร้อยละ 4.15 ของรายได้รวม มีการเปลี่ยนแปลง
สัดส่ วนเพิ่มขึ้ นตามปริ มาณรถโดยสารที่ เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่ องจากต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิ บัติการในการ
ควบคุมนักขับเกี่ ยวกับกระบวนการเดิ นรถให้กบั ลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิ ดผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิงานสาหรับ
รองรับการขยายการให้บริ การ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยด าเนิ น กิ จ การของบริ ษ ัท ประกอบด้ว ย เงิ น เดื อ นและ
ผลประโยชน์อื่น ค่าที่ปรึ กษา ค่าสอบบัญชี และค่าบริ การอื่น อาทิ ค่าบริ การดูแลเว็บไซต์และค่าบริ การเก็บ
ขยะ เป็ นต้น ส าหรั บ ปี 2560 ถึ ง ปี 2562 เท่ า กับ 25.77 ล้า นบาท 30.03 ล้า นบาท และ 32.67 ล้า นบาท
ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 7.39 ร้อยละ 7.08 และร้อยละ 7.12 ของรายได้รวม มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วน
เพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับเงิ นเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงานตามการปรับเพิ่มกาลังคนและ
การปรับฐานเงิ นเดื อนประจาปี อีกทั้งการปรับสารองผลประโยชน์พนักงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 สาหรับการปรับอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม กรณี นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างที่ทางาน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปี 2562
4.

ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงินกูจ้ ากธนาคารสาหรับการซื้ อที่ดิน ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน เป็ นต้น สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 13.66 ล้านบาท 15.80 ล้าน
บาท และ 12.89 ล้านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.92 ร้อยละ 3.73 และร้อยละ 2.81 ของรายได้รวม มีการ
เปลี่ ย นแปลงสัดส่ ว นลดลง ส่ ว นใหญ่ มาจากอัตราดอกเบี้ ยตามสัญญาเช่ า การเงิ นที่ ไ ด้รั บลดลงจากเดิ ม อย่างมี
สาระสาคัญ สาหรับปี 2562 เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมอยูท่ ี่ประมาณร้อย 3.58 - 3.85 ถึงแม้วา่ บริ ษทั จะมีการ
ลงทุนในรถโดยสารอีก 30 คันในระหว่างปี โดยบริ ษทั มียานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ผ่อนชาระคงเหลือ
จานวน 190 คัน ซึ่งสัญญาจะผ่อนชาระครบกาหนดในปี 2563 จานวน 46 คัน ปี 2564 จานวน 26 คัน ปี 2565 จานวน
63 คัน และปี 2566 จานวน 55 คัน ตามลาดับ
5.

กาไรสุ ทธิและอัตรากาไรสุ ทธิ
บริ ษ ัท ฯ มี ก าไรสุ ท ธิ ใ นปี 2560 ถึ ง ปี 2562 เท่ า กับ 26.25 ล้านบาท 40.91 ล้านบาท และ 46.82 ล้านบาท
ตามลาดับหรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 7.53 ร้อยละ 9.65 และร้อยละ 10.20 ของรายได้รวม ดังนี้
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การเพิม่ ขึ้นของอัตรากาไรสุทธิตลอดสามปี หลักๆ มาจากรายได้จากการให้บริ การที่เพิม่ ขึ้นตามปริ มาณรถ
โดยสารของบริ ษทั ที่ เพิ่มขึ้น อีกทั้งบริ ษทั ฯ มีการบริ หารต้นทุนการการให้บริ การที่ดีข้ ึนและค่าเสื่ อมราคาของรถ
โดยสารของบริ ษทั เริ่ มทยอยครบ 10 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 34 คันแล้ว
14.2 การวิเคราะห์ งบแสดงฐานะทางการเงิน
1.

รวมสินทรัพย์
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 668.87 ล้านบาท 727.57 ล้านบาทและ
755.39 ล้านบาท ตามลาดับ รายละเอียดดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
เป็ นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 35.48 ล้านบาท 38.07 ล้านบาท และ 40.91
ล้านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.31 ร้อยละ 5.23 และร้อยละ 5.42 หลักๆ มาจาก 2 ส่ วนคือ 1) ผล
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่มีผลกาไรเพิ่มขึ้นทุกปี ตลอด 3 ปี ที่ผ่านเท่ากับ 26.25 ล้านบาท 40.91 ล้านบาท และ
46.82 ล้านบาท ตามลาดับ 2) บริ ษทั มีออกเครื่ องมือทางการเงินจากการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อ
หุ ้นสามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 1 จานวน 123,750,000 หน่วย (1 หน่วยต่อ 1 หุ ้นสามัญ) ราคาใช้สิทธิ 0.85 บาท
และมีอายุ 2 ปี รายละเอียดดังนี้
ครั้งที่
1
2
3
4
รวม

จานวนหุ้นสามัญ
26,462,571
2,001,406
24,762,500
69,083,777
122,310,254

จานวนเงิน
22,493,185
1,701,195
21,048,125
58,721,211
103,963,716

วันที่จดทะเบียนเพิม่ ทุน
8 มกราคม 2561
4 กรกฎาคม 2561
7 มกราคม 2562
29 พฤษภาคม 2562

บริ ษทั ได้ให้สิทธิ แปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้งสุ ดท้ายเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
โดยบริ ษทั ได้รับเงิ นจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้ นรวม 103.96 ล้านบาท และมีใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ไม่มีการใช้
สิ ทธิจานวน 1,439,746 หน่วย
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ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 44.00 ล้านบาท 57.91
ล้านบาทและ 59.76 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.58 ร้อยละ 7.96 และร้อยละ 7.91 ของสิ นทรัพย์รวม โดย
มีรายละเอียดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
รายการ
ลูกหนี้การค้า
รายได้จากการให้บริ การค้างรับ
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้ อื่น
รวม

ปี 2560
42,178
1,727
86
12

ปี 2561
55,757
1,946
58
150

ปี 2562
57,375
1,867
82
440

44,003

57,911

59,764

ลูกหนีก้ ารค้ า ประกอบด้วย ลูกค้าจากการให้บริ การและลูกค้าจากการให้บริ การค้างรับ โดยบริ ษทั ฯ
มีลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 43.91 ล้านบาท 57.70 ล้านบาท และ
59.24 ล้านบาท ตามลาดับ มี ลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกปี มาจากการให้บริ การที่ เพิ่มขึ้น และมี ลูกค้าบางรายได้รับ
เครดิตเทอมมากกว่าเครดิตเทอมปกติอยูท่ ี่ประมาณ 30 วัน แต่เนื่องจากข้อจากัดบางอย่าง ซึ่งทางผูบ้ ริ หารได้
พิจารณาเห็ นสมควรแล้ว ทั้งนี้ ระยะเวลาการเก็บหนี้ เฉลี่ยเท่ากับ 41 วัน 43 วัน และ 46 วัน ตามลาดับ ใน
อัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน บริ ษทั ฯ ยังคงมีการบริ หารจัดการการเก็บหนี้ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ลูกค้ าอื่น ประกอบด้วย เงิ นทดรองจ่ายพนักงานเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานและเงิ นทดรองจ่ายให้กบั
ลูกค้า อาทิ ค่าทางด่วนและค่าเบี้ยเลี้ยงนักขับนอกสถานที่ เป็ นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2560 ถึงปี
2562 เท่ากับ 0.09 ล้านบาท 0.21 ล้านบาท และ 0.52 ล้านบาท ตามลาดับ ส่ วนใหญ่เป็ นการขายรถโดยสาร
เก่าและขายแชสซีเก่า
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง ประกอบด้วย รถบัส รถมินิบสั รถตู ้ รถตู ้ วีไอพี และรถสนับสนุนการซ่อมบารรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับ ปี 2560 ถึงปี 2562 บริ ษทั ฯ มียานพาหนะสาหรับขนส่ ง เท่ากับ 552.81 ล้าน
บาท 601.36 ล้านบาทและ 587.62 ล้านบาท ตามลาดับหรื อคิดเป็ นร้อยละ 82.65 ร้อยละ 82.65 และร้อยละ
77.79 ของสิ นทรัพย์รวม มีรายละเอียดดังนี้
แสดงตาราง จานวนยานพาหะสาหรับขนส่ ง
ประเภท
รถบัส
รถมินิบสั
รถตู้
รถตู้ วีไอพี
รวมรถโดยสาร
รถสนับสนุนฯ
รวม

ปี 2560 (คัน)

ปี 2561 (คัน)

ปี 2562 (คัน)

186
11
33
8
238
7
245

193
28
51
8
280
8
288

192
30
79
7
308
10
318

สัญญาเช่ าการเงิน
(คัน)
84
27
72
5
188
188

กรรมสิทธิ์ของ
บริษทั (คัน)
108
3
7
2
120
120

คิดค่าเสื่อมครบ
10 ปี (สะสม)
33
1
34
34
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แสดงตาราง สรุปข้ อมูลเกีย่ วกับยานพาหนะขนส่ ง
รายการ
จานวนยานพาหนะภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
จานวนยานพาหนะที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
จานวนยานพาหนะที่หมดค่าเสื่ อมราคา 10 ปี

ปี 2562
188
120
1

ปี 2563
143
165
10

ปี 2564
118
190
9

ปี 2565
55
253
16

ปี 2566
308
21

ปี 2567
25

บริ ษทั ฯ มีการลงทุนยานพาหนะสาหรับขนส่ งตลอด 3 ปี ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลที่ได้กล่าว
มาข้างต้น แต่สาหรับปี 2562 ยานพาหนะสาหรับขนส่ งรวมลดลงจากปี 2561 มาจากเริ่ มทยอยค่าเสื่ อมราคา
ครบ 10 ปี และในระหว่างปี มีการจัดประเภทรถสาหรับบริ หาร 2 คัน อยูใ่ นภายใต้รายการ ที่ดิน ส่วนปรับปรุ ง
อาคารเช่าและอุปกรณ์ แทน
ที่ดิน ส่ วนปรั บปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ที่ ดินแปลงบ้านเก่า รถสาหรับผูบ้ ริ หาร อุปกรณ์
เครื่ องใช้สานักงาน เครื่ องตกแต่งสานักงาน เครื่ องมื อเครื่ องใช้ และสิ นทรั พย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 บริ ษทั ฯ ที่ ดิน ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์เท่ ากับ 9.35 ล้านบาท 8.87
ล้า นบาทและ 43.85 ล้า นบาท ตามล าดับ หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 1.40 ร้ อ ยละ 1.22 และร้ อ ยละ 5.80 ของ
สิ นทรัพย์รวม เนื่ องจากปี 2562 บริ ษทั มีการซื้ อที่ดินสาหรับเตรี ยมก่อสร้างเป็ นอาคารสานักงานใหญ่และ
ลานจอดรถและศูนย์ซ่อมที่ อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีจานวน 34.18 ล้านบาท
2.

หนีส้ ินรวม
บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 382.56 ล้านบาท 392.51 ล้าน
บาท และ 349.80 ล้านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 57.19 ร้อยละ 53.95 และร้อยละ 46.31 ของรวมหนี้สินและ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รายละเอียดดังนี้
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 35.77 ล้านบาท 38.98 ล้าน
บาทและ 39.87 ล้านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.35 ร้อยละ 5.36 และร้อยละ 5.28 ของหนี้ สินและ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม แสดงตาราง เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
รายการ
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ การค้า - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ อื่น
รวม

ปี 2560
24,833
1,142
9,795
35,770

ปี 2561
26,922
1,276
10,781
38,979

ปี 2562
28,641
1,195
10,032
39,868

เจ้ าหนีก้ ารค้ า ประกอบด้วย ค่าน้ ามัน ค่ารถร่ วม และค่าอะไหล่ เป็ นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับ
ปี 2560 ถึ ง ปี 2562 บริ ษ ัท มี เ จ้า หนี้ การค้า เท่ า กับ 25.98 ล้า นบาท 28.20 ล้า นบาท และ 29.84 ล้า นบาท
ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 72.63 ร้อยละ 72.34 และร้อยละ 74.84 ของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่นรวม มี
จานวนเพิ่มขึ้นทุกปี มาจากการปริ มาณรถโดยสารที่ เพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งบริ ษทั ฯ มีเครดิตเทอมที่ได้รับจาก
เจ้าหนี้ การค้าเฉลี่ยประมาณ 30-90 วัน ขึ้นอยูก่ บั การต่อรองกับทางเจ้าหนี้ การค้า ซึ่ งระยะเวลาการชาระหนี้
เฉลี่ยเท่ากับ 33 วัน 31 วันและ 31 วันมีระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน
ส่ วนที่ 3-13

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
เจ้ าหนีอ้ นื่ ประกอบด้วย เจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์ เงินทดรองรับ ค่าที่ปรึ กษา ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย อาทิ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าเช่าและค่าบริ การ เป็ นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 บริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี้การค้า
เท่ ากับ 9.79 ล้านบาท 10.78 ล้านบาท และ 10.03 ล้านบาท ตามลาดับ หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 27.37 ร้ อยละ
27.66 และร้อยละ 25.16 ของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นรวม การเพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากค่าเบี้ยประกันภัยและ
พรบ. และค่าบริ การพื้นที่จอดรถ
เงินกู้ระยะยาว สาหรับปี 2562 บริ ษทั มีวงเงินกูย้ มื ระยาวจากการจดทะเบียนจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
เป็ นจานวน 40 ล้านบาทกับธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งได้รับเงินมาแล้ว 22 ล้านบาทสาหรับการซื้อที่ดิน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าการเงิน ประกอบด้วย แบบสัญญาเช่าซื้อและแบบสัญญาเช่าทางการเงิน เท่ากับ 322.72
ล้านบาท 315.72 ล้านบาท และ 232.23 ล้านบาท ตามลาดับหรื อคิดเป็ นร้อยละ 48.25 ร้อยละ 43.39 และร้อย
ละ 30.74 ของหนี้สินและส่วนของเจ้าของรวม โดยมีรายละเอียดหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
รวม

ปี 2560
95.45
227.27
322.72

ปี 2561
114.60
201.12
315.72

ปี 2562
94.73
137.50
232.23

บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง เนื่ องจากสัญญาทยอยผ่อนชาระครบกาหนด ณ วันที่
31 ธันวาคม สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 32 คัน 19 คันและ 27 คัน ตามลาดับ อีกทั้งบริ ษทั ได้รับอัตรา
ดอกเบี้ยตามสัญญาลดลงอย่างต่อเนื่อง เท่ากับร้อยละ 3.70-4.05 ร้อยละ 3.60-3.88 และ 3.58-3.85 จึงทาให้มี
แนวโน้วลดลง
3.

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมสาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 286.31 ล้านบาท 335.06 ล้านบาท และ
405.59 ล้านบาท ตามลาดับหรื อคิดเป็ นร้อยละ 42.81 ร้อยละ 46.05 และร้อยละ 53.69 ของหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ รวม แสดงตาราง ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
รายการ
ทุนเรื อนหุ้นที่ออกและชาระแล้ว
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม-จัดสรรแล้วสารองตามกฏหมาย
กาไรสะสม-ยังไม่ได้จดั สรร
รวม
จานวนหุ้นสามัญ

ปี 2560
123,749,951
22,493,185
107,189,597
6,400,000
26,476,904
286,309,637
494,999,804

ปี 2561
130,865,945.25
21,048,125
124,267,984
8,500,000
50,372,736
335,054,790
523,463,781

ปี 2562
154,327,514.50
180,575,750
10,900,000
59,788,031
405,591,295
617,310,058

หลักๆ มาจาก 2 ส่ วนคือ 1) ผลดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่มีผลกาไรเพิ่มขึ้นทุกปี ตลอด 3 ปี ที่ผ่านเท่ากับ 26.25
ล้านบาท 40.91 ล้านบาท และ 46.82 ล้านบาท ตามลาดับ 2) บริ ษทั มี ออกเครื่ องมื อทางการเงิ นจากการจัด สรร

ส่ วนที่ 3-14

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 1 ได้รับเงินจานวน 103,963,716 บาท ทาให้บริ ษทั ฯ มีกระแส
เงินสดเพิ่มขึ้นและสามารถประกาศจ่ายเงินปั นผลทุกปี แสดงตารางการจ่ายเงินปั นผล ดังนี้
ปี

2560
2561
2562
เงินปัน
ระหว่างกาล
2563
หมายเหตุ :

เงินปันผลจ่ าย (ล้ านบาท)
หุ้นปันผล
13.75
-

เงินปันผลจ่ ายต่ อหุ้น

เงินสด
5.93
15.64
21.93
12.35

(บาท)
0.04473
0.030
0.040
0.020

อัตราการ
จ่ ายเงินปันผล
(ร้ อยละ)
94.79%
62.96%
56.51%
-

อนุมัติโดยที่ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี เมื่อวันที่
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2562

12.35
0.020
55.59%
*
- * เสนอต่อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่ออนุ มตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองและ
อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560 ถึงปี
2562 เท่ากับร้อยละ 1.34 ร้อยละ 1.17 และร้อยละ 0.86 รายละเอียดดังนี้
อัตรำส่ วนหนีส้ นิ ต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้น
600

1.34

1.17
0.86

400
200

392.51

382.56
286.31

349.8
335.06

405.59

0
ปี 2560

ปี 2561
รวมหนี ้สิน

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

1.5
1.3
1.1
0.9
0.7
0.5
0.3
0.1
-0.1

ปี 2562
อัตราส่วนหี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นลดลง เนื่ องจากหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิ นทยอยผ่อนชาระครบ
กาหนดตามสัญญา

ส่ วนที่ 3-15

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
4.

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับร้อยละ 0.73 ร้อยละ 0.72
และร้อยละ 0.81 มีรายการที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงดังนี้
สิ นทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 96.68 ล้านบาท 115.32 ล้านบาท และ 121.50 ล้านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 14.45 ร้อยละ15.85 และร้อยละ 16.09 หลักๆ มาจากผลการประกอบการสาหรับปี และเงินสดรับจากการเพิ่ม
ทุนหุน้ สามัญ
หนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 131.89 ล้านบาท 160.90 ล้านบาท และ 149.73 ล้านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 19.72 ร้อยละ 22.11 และร้อยละ 19.82 หลักๆ มาจากสัญญาเช่าการเงินทยอยผ่อนชาระครบกาหนดตามที่ กล่าว
ข้างต้น
สาหรับวงจรเงินสดของบริ ษทั สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 9 วัน 13 วัน และ 16 วัน มีแนวโน้มที่เพิ่ม
ขี้นเกิดจาก บริ ษทั มีการให้เครดิตเทอมลูกหนี้ การค้าบางรายเกินกว่าเครดิตเทอมปกติ วันให้วงจรเงินสดมีระยะเวลา
ยาวนานขึ้น

ส่ วนที่ 3-16

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 - 1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
นายชาติชาย พานิชชีวะ
อายุ 58 ปี
ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 31 ตุลาคม 2548
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศและสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยซาน ฟรานซิ สโก รัฐแคลิฟอเนียร์
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สาขาการธนาคาร มหาวิทยาลัยซาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น
9/2547
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 5 แห่ ง
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ.เอทีพี 30
2548 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ ษทั /ประธานกรรมการบริ หาร บมจ.เอทีพี 30
2551 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บมจ.ชีวาทัย
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ บมจ.ทีทีแอล อุตสาหกรรม
2548 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บมจ.ไทยศรี ประกันภัย
2537 - ปั จจุบนั
กรรมการ บมจ. คาเธ่ยล์ ีส แพลน
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : 16 แห่ ง
2562 - ปั จจุบนั
Member of Executive Committee Casualty insurance association
2561 - ปั จจุบนั
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 - ปั จจุบนั
รองประธานสายงานส่งเสริ มการค้าการลงทุนคณะผูบ้ ริ หาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย
2558 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. ค้าไพบูลย์
2557 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. ทุนไพบูลย์
2556 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. ชีวาทัย อินเตอเชนจ์
2554 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. โกลบอล เอ็นไวรอน เมนทอล เทคโนโลยี
2551 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการบริ หาร บจ. บางกอก คริ สตัล
2551 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. ชีวาทัย ฮัพ ซูน
2551 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. ดีที แอนด์จี
2549 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. ไพลักษณ์
2548 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. กรมดิษฐ์ พาร์ค
2547 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. อมตะ ปิ โตรเลียม
2545 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บริ ษทั ช้างไอแลนด์รีสอร์ท

เอกสารแนบ 1 - 2

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 31 ตุลาคม 2548
2540 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. ชาติชีวะ
2536 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. สี มาธานี
2529 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. ไพบูลย์ ธุรกิจ
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : 13.01% (80,325,000 หุน้ )
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : 3.06% (18,900,000 หุน้ )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสนางสมหะทัย พานิชชีวะ

อายุ 58 ปี

เอกสารแนบ 1 - 3

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
อายุ 57 ปี
รองประธานกรรมการบริษัท/ทีป่ รึกษา/กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 31 ตุลาคม 2548
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์วทิ ยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
- ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต บริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเครื่ องกลขนถ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
- 2557 : วิทยาการประกันภัยระดับสูง สานักงานคณะกรรมการกากับและดูแลส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
- ผูบ้ ริ หารระดับสูง ด้านวิทยาการตลาดทุน รุ่ นที่ 25/2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่ น 9/2560 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการบริ หารจัดการด้านความมัน่ คงขั้นสูง รุ่ น 11/2562 มูลนิธิการจัดการเพื่อความมัน่ คง (Security
Management Foundation
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น
110/2557
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ ง
2548 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการบริ ษทั /ที่ปรึ กษา/กรรมการบริ หาร บมจ. เอทีพี 30
2562 - ปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการอาวุโสและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่วศิ วกรรม บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน่
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : 2 แห่ ง
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจ. อมตะ เน็ทเวอร์ค
2547 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจ.อมตะ ปิ โตรเลียม
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : 6.93% (42,750,000 หุน้ )
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชายนางสมหะทัย พานิชชีวะ ซึ่งเป็ นคู่สมรส นายชาติชาย
พานิชชีวะ

เอกสารแนบ 1 - 4

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
นายปิ ยะ เตชากูล
อายุ 53 ปี
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดั การ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 31 ตุลาคม 2548
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริ หารรัฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
- หลักสูตรวิทยาการจัดการสาหรับผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ น 2/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น
110/2557
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. เอทีพี 30
2548 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร/กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : 1 แห่ ง
2547 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจ. แก๊สแอนด์เกียร์ โซลูชนั่ ส์
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : 8.91% (55,000,000 หุน้ )
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : 7.36% (45,419,894 หุน้ )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

เอกสารแนบ 1 - 5

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
นางสมหะทัย พานิชชีวะ / ชื่อ - สกุลเดิม : สมหะทัย กรมดิษฐ์
อายุ 54 ปี
กรรมการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 30 เมษายน 2556
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี คณะครุ ศาสตร์บริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 104/2551
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 3 แห่ ง
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษทั บมจ. เอทีพี 30
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บมจ. อมตะ วี เอ็น
2551 - ปั จจุบนั
กรรมการ บมจ. ชีวาทัย
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : 13 แห่ ง
2561 - ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ Amata City Ha Long Joint Stock Company
2561 - ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ Amata Asia (Myanmar) Limited
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการและคณะทางานพิจารณารายการที่อาจเข้าข่ายการจดทะเบียน โดยทางอ้อม
(Backdoor Listing) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจ. อมตะ โฮลดิ้ง
2559 - ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company
2558 - ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ Amata Long Thanh Joint Stock Company
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจ. ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจ. โกลบอล เอ็นไวรอน เมนทอล เทคโนโลยี
2551 - ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ Amata Asia Limited
2548 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจ. ชาติชีวะ
2547 - ปั จจุบนั
President and Director Amata City Bien Hoa Joint Stock Company
2539 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการมูลนิธิอมตะ มูลนิธิอมตะ
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : 1.53% (9,450,000 หุน้ )
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : 14.54% (89,775,000 หุน้ )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสนายชาติชาย พานิชชีวะและเป็ นน้องสาวของนาย
วิวฒั น์ กรมดิษฐ์

เอกสารแนบ 1 - 6

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
นางสุ วรรณี คามัน่ / ชื่อ - สกุลเดิม : สุ วรรณี มะธิตะโต
อายุ 66 ปี
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 30 เมษายน 2556
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริ ญญาตรี สถิติศาสตร์บณ
ั ฑิต แผนกวิชาสถิติ คณะพาณิ ชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่ นที่ 27/2552
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DCP) รุ่ นที่ 118/2552
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษทั /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : 3 แห่ ง
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการและที่ปรึ กษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2560 - ปั จจุบนั
เลขานุการรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มูลนิธิพฒั นาไท สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.09% (576,250 หุน้ )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

เอกสารแนบ 1 - 7

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ
อายุ 53 ปี
กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 30 เมษายน 2556
ลาออกจากตาแหน่งมีผลวันที่ : 1 มกราคม 2563
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาเอก Electronic Engineering มหาวิทยาลัยโตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
- ปริ ญญาโท Information and Computer Science มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโตโยฮาชิ (ประเทศญี่ปุ่น)
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) Director Certification Program (DAP) รุ่ น
195/2557
- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย Finance for Non-Finance Director รุ่ น 20/2548
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 3 แห่ ง
2561 - 31 ธ.ค. 2562
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. เอทีพี 30
2557 - 31 ธ.ค. 2562
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. เอทีพี 30
2556 - 31 ธ.ค. 2562
กรรมการบริ ษทั /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เอทีพี 30
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : 1 แห่ ง
2561 - ปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการ โครงการ CU Transformation จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

เอกสารแนบ 1 - 8

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
นายกาชัย บุญจิรโชติ / ชื่อ - สกุลเดิม : ธนพล ประสาทเขตการณ์
อายุ 57 ปี
กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 30 เมษายน 2556
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น
110/2557
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2561 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. เอทีพี 30
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษทั /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : 1 แห่ ง
2559 - ปั จจุบนั
หัวหน้าสานักงาน สานักงานกฎหมายนิติพล
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

เอกสารแนบ 1 - 9

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์
อายุ 53 ปี
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 25 กุมภาพันธ์ 2563
มีผลตามมติที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมบริ หาร มหาวิทยาลัยเคโอ, ประเทศญี่ปุ่น
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม : อยูร่ ะหว่างการอบรมหลักสูตร
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ ง
2563 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษทั /ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บมจ. เอทีพี 30
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. สายการบินนกแอร์
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : 1 แห่ ง
2535 - ปั จจุบนั
อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

เอกสารแนบ 1 - 10

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ / ชื่อ-นามสกลุมเดิม : นางสาวณภาภรณ์ รัตนเกตุ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (ฝ่ ายปฎิบัตกิ าร)/กรรมการบริหารความเสี่ยง
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม : ไม่ มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2559 - ปั จจุบนั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ (ฝ่ ายปฎิบตั ิการ) บมจ. เอทีพี 30
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : 1 แห่ ง
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจ.เอ็น พี อาร์ ทรานส์ ทัวร์
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2548 - 2559
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบฎิบตั ิการ บมจ.เอทีพี 30
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : 0.08% (470,625 หุน้ )
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ 48 ปี

เอกสารแนบ 1 - 11

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
นางสาวพรรณี คูหาวัลย์
อายุ 41 ปี
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชี (CFO)
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ (MBA) สาขาวิชาการบัญชีบริ หาร วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริ ญญาตรี คณะบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
- ประกาศนียบัตร Orientation Course CFO Fofus on Financial Reoprting Class 2/2017
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2561 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชี (CFO) บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : ไม่ มี
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2560 - 2561
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี บมจ. เอทีพี 30
2561 - 2549
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บมจ. เอทีพี 30
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

เอกสารแนบ 1 - 12

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
นางสาวโชติกา วีระศิลป์ / ชื่อ-นามสกลุมเดิม : นางสาวจินตนา วีระศิลป์
ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและควบคุม
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะการจัดการและการท่องเที่ยว บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริ ญญาตรี คณะบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยลัยกรุ งเทพ
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
- อบรมการใช้งานระบบ SET Link ตลาดหลักทรัพย์ฯ / 2562
- เตรี ยมความพร้อมก่อนการประเมินความยัง่ ยืน ประจาปี 2562 รุ่ นที่ 5 / ตลาดหลักทรัพย์ฯ
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2557 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและควบคุม บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : ไม่ มี
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2549 - 2557
ผูช้ ่วยอาวุโสผูต้ รวจสอบบัญชี บจ. สานักงาน อีวาย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ 36 ปี

เอกสารแนบ 1 - 13

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
นายวินัย พุ่มพิศ
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายปฎิบัตกิ าร
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สถาบันราชภัฎนครสวรรค์
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2562 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายปฎิบตั ิการ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : ไม่ มี
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2559 - 2561
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฎิบตั ิการ บมจ. เอทีพี 30
2553 - 2559
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายปฎิบตั ิการ บมจ. เอทีพี 30
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ 41 ปี

เอกสารแนบ 1 - 14

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์
ผู้จดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี คณะศิลป์ ศาสตร์บณั ฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. เอทีพี 30
2559 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : ไม่ มี
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2545 - 2559
ตัวแทนฝ่ ายบริ หารด้านคุณภาพ บจ. ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ปทท)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : 0.02% (104,650 หุน้ )
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : น้องสาวนายกาชัย บุญจิรโชติ

อายุ 43 ปี

เอกสารแนบ 1 - 15

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
นางสาวปนัดดา โชติเนตร
อายุ 43 ปี
ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ และธุรการ
ลาออกเมื่อวันที่ 01 ก.ค.2562
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี สาขาสื่ อมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2561 - 01 ก.ค.2562
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : ไม่ มี
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2560 - 2561
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ บจ.ทีทีเค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

เอกสารแนบ 1 - 16

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

เลขานุการบริษัท
นางสุ กานดา พุทธรักษา/ชื่อ - นามสกุล : สุ กานดา กิตติตานนท์

อายุ 43 ปี

เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนนั ทา
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
- อบรมการใช้งานระบบ SET Link ตลาดหลักทรัพย์ฯ / 2562
- เตรี ยมความพร้อมก่อนการประเมินความยัง่ ยืน ประจาปี 2562 รุ่ นที่ 5 / ตลาดหลักทรัพย์
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2559 - ปั จจุบนั

เลขานุการบริ ษทั /เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอทีพี 30

การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : ไม่ มี
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2554 - 2558

ผูจ้ ดั การอาคาร บจ. ควอลิต้ ี พรอพเพอร์ต้ ี แมเนจเม้นท์

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2559 ณ วันที่ 3 สิ งคม 2559 โดยมติแต่งตั้ง นางสุกานดา พุทธรักษา เป็ นผูท้ า
หน้าที่เลขานุการบริ ษทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัตขิ องเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูค้ ดั เลือกบุคคลที่จะดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ เลขานุการบริ ษทั อาจเป็ นบุคคลเดียวกันกับเลขานุการ
คณะกรรมการบริ ษทั ก็ได้
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
เลขานุ ก ารบริ ษัท ต้อ งปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ความระมัด ระวัง และความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ งได้กาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
สาหรับเลขานุการบริ ษทั ไว้โดยเฉพาะ ดังนี้
1.
ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม ดูแลให้การดาเนิ นกิจการของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไปอย่างราบรื่ น มีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้อง
กับกฏหมายและข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 1 - 17

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
2.

รับผิดชอบในการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อข้อบังคับของ
บริ ษทั
3.
บันทึ กรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นและการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิ บตั ิตามมติ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
4.
จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
5.
จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจาปี ของบริ ษทั หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น หนังสื อนัดประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
6.
เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารพร้อมทั้งจัดส่ งสาเนารายงานการมี
ส่ วนได้เสี ยให้ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ
ได้รับรายงานนั้น
7.
ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
8.
ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
หลักในการปฏิบัตงิ านของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวังและซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนมติผถู ้ ือหุน้ ดังนี้
1.
การตัดสิ นใจกระทาบนพื้นฐานของข้อมูลที่น่าเชื่อโดยสุจริ ตเพียงพอ
2.
การตัดสิ นใจกระทาไปโดยที่ตนเองไม่มีส่วนได้เสี ยไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมของการตัดสิ นใจในเรื่ องนั้นๆ
3.
การกระทาการโดยสุจริ ตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั เป็ นสาคัญ
4.
กระทาการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสมและไม่กระทาอันเป็ นการขัดหรื อแย้งกับประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
อย่างมีนยั สาคัญ
5.
ไม่ ห าประโยชน์ จากการใช้ขอ้ มู ลของบริ ษทั ที่ ล่ ว งรู ้ ม า เว้น แต่ เ ป็ นข้อ มู ล ที่ เปิ ดเผยต่ อสาธารณชนหรื อ การใช้
ทรัพย์สินหรื อหาโอกาสทางธุรกิจในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์และหลักปฎิบตั ิทวั่ ไปตามที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด
6.
ไม่เข้าทาข้อตกลงหรื อสัญญาใดๆ ซึ่ งอาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริ ษทั
หรื อพนักงานหรื อลูกค้าและไม่ขดั แย้งต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
กรณีเลขานุการบริษัท พ้ นจากตาแหน่ งหรือไม่ อาจปฏิบัตหิ น้ าที่ได้ ซึ่ งเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิของเลขานุการบริ ษทั เมื่อพ้น
จากตาแหน่งหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามกาหนดได้ ดังนี้
1.
ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั คนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่เลขานุการบริ ษทั คนเดิมพ้นจาก
ตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
2.
ให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่ งท่านใดปฏิบตั ิหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่เลขานุการ
บริ ษทั พ้นจากตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
3.
ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริ ษทั ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่จดั ให้มีผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งดังกล่าว
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
4.

ดาเนิ นการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามข้อ 1. และ 2. โดย
รายงานสถานที่เก็บเอกสาร

เอกสารแนบ 1 - 19

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ข้ อมูลบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

บมจ. เอทีพี 30
1
x*,@,^51.00,2!

x*,4x,5x*,^19.14
x**,5x,#1,^11.69
1x,^19.14
x,@,^51.00,2!
1x,3x,5x,6x,#2,^16.27
1x,2x*,/
1x,2x,4x*,/
1x,2x,3x*,/
1x,2x,3x*,/
3x,^,B
6x,#3
6x
6x
6x,//
3x,6x,^
6x

2
x,@,^100.00

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
3
x*,@,-

4
x,@,^99.99,3!

x,@,^100.00,1!

x,@,-

x,@,^99.99,3!
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5
x,@,^35.00,2!
x,@,^25.00,A

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

บมจ. เอทีพี 30
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

x*,4x,5x*,^19.14
x,@,^25.00,2!
x**,5x,#1,^11.69
1x,^19.14
1x,3x,5x,6x,#2,^16.27
1x,2x*,/
1x,2x,4x*,/
1x,2x,3x*,/
1x,2x,3x*,/
3x,^,B
6x,#3
6x
6x
6x,//
3x,6x,^
6x

7

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
8

x,@,^17.21

x,@,^47.25
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9

x,@,-

10

x,@,^16.00,1!

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

บมจ. เอทีพี 30
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

x*,4x,5x*,^19.14
x**,5x,#1,^11.69
1x,^19.14
1x,3x,5x,6x,#2,^16.27
1x,2x*,/
1x,2x,4x*,/
1x,2x,3x*,/
/,3x*
1x,2x,3x*,/
/,x3*
3x,^,B
6x,#3
6x
6x
6x,//
3x,6x,^
6x

12

x,@,^49.99,3!

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
13

x,@,^50.00,5!
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14

x,@,^4.23

15

x,@,^25.00,2!

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

บมจ. เอทีพี 30
x*,4x,5x*,^19.14
x**,5x,#1,^11.69
1x,^19.14
1x,3x,5x,6x,#2,^16.27
1x,2x*,/
1x,2x,4x*,/
1x,2x,3x*,/
1x,2x,3x*,/
3x,^,B
6x,#3
6x
6x
6x,//
3x,6x,^
6x

16

17

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
18

x*,@,^68.26,5!

x**

x,@,^25.00,4!
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19

20

x,@,^50.00

x,@,^2.86,5!

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

บมจ. เอทีพี 30
x*,4x,5x*,^19.14
x**,5x,#1,^11.69
1x,^19.14
1x,3x,5x,6x,#2,^16.27
1x,2x*,/
1x,2x,4x*,/
1x,2x,3x*,/
1x,2x,3x*,/
3x,^,B
6x,#3
6x
6x
6x,//
3x,6x,^
6x

21

22

x,#2,@

x,@

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
23

24

x*

x,@,^99.94

เอกสารแนบ 1 - 24

25

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

บมจ. เอทีพี 30
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

x*,4x,5x*,^19.14
x**,5x,#1,^11.69
x,@
1x,^19.14
1x,3x,5x,6x,#2,^16.27
1x,2x*,/
1x,2x,4x*,/
1x,2x,3x*,/
1x,2x,3x*,/
3x,^,B
6x,#3
6x
6x
6x,//
3x,6x,^
6x

27

x*

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
28

x*

เอกสารแนบ 1 - 25

29

x*

30

x*

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

บมจ. เอทีพี 30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

x*,4x,5x*,^19.14
x**,5x,#1,^11.69
1x,^19.14
1x,3x,5x,6x,#2,^16.27
1x,2x*,/
1x,2x,4x*,/
1x,2x,3x*,/
1x,2x,3x*,/
3x,^,B
6x,#3
6x
6x
6x,//
3x,6x,^
6x

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
32

33

#4
x*

3x

เอกสารแนบ 1 - 26

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
หมายเหตุ :
1.
x* : ประธานกรรมการ, x** : รองประธานกรรมการ, x : กรรมการ, 1x : กรรมการบริ ษทั , 2x* : ประธานกรรมการตรวจสอบ,2x : กรรมการตรวจสอบ, 3x* : ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง,3x : กรรมการบริ หารความเสี่ ยง, 4x* : ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน,4x : กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน, 5x* : ประธานกรรมการบริ หาร,5x :
กรรมการบริ หาร, 6x : คณะผูบ้ ริ หาร, / : กรรมการอิสระ, // : เลขานุการ, ^ : ผูถ้ ือหุน้ สัดส่วนร้อยละ, #1 : ที่ปรึ กษา, #2 : กรรมการผูจ้ ดั การ / CEO, #3 : CFO, #4 : ผูอ้ านวยการอาวุโส และ
- : ไม่มีขอ้ มูลเปิ ดเผยโดยอ้างอิงข้อมูลจาก DBD
2.
บมจ. เอทีพี 30 โดยเป็ นสัดส่วนการถือหุน้ ถือเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 แสดงตามส่วนที่ 2-1 ข้อ 7.2 ผูถ้ ือหุน้ ของคณะกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม แสดงเป็ นกลุ่ม
3.
สัดส่วนการถือหุน้ โดยกลุ่มพานิชชีวะ ประกอบด้วย
1! : สัดส่วนการถือหุน้ โดยกลุ่มนายชาติชาย พานิชชีวะ (เกี่ยวข้องกับ นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทัย พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริ ศ พานิชชีวะ / นางสาว
อาภาพิศ พานิชชีวะ)
2! : สัดส่วนการถือหุน้ โดยผ่านบริ ษทั ชาติชีวะ จากัด (เกี่ยวข้องกับ นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทัย พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริ ศ พานิชชีวะ / นางสาว
อาภาพิศ พานิชชีวะ)
3! : สัดส่วนการถือหุน้ โดยผ่านบริ ษทั ชีวาทัย จากัด (เกี่ยวข้องกับ นายชาติชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทัย พานิชชีวะ)
4! : สัดส่วนการถือหุน้ โดยผ่านบริ ษทั คาเธ่ยล์ ีสแพลน จากัด (มหาชน) (เกี่ยวข้องกับ นายชาติชาย พานิชชีวะ)
5! : สัดส่วนการถือหุน้ โดยผ่าน บริ ษทั ไพลักษณ์ จากัด และนายชาติชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทัย พานิชชีวะ (ซึ่งบริ ษทั ไพลักษณ์ ถือโดย บริ ษทั ชาติชีวะ จากัด)
4.
A : สัดส่วนการถือหุน้ โดยผ่านบริ ษทั กรมดิษฐ์ คอร์ป จากัด (เกี่ยวข้องกับ นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์)
5.
B : นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ ได้รับแต่งตั้งให้เป็ น รองกรรมการผูจ้ ดั การ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารแนบ 1 - 27

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
รายชื่อบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
รายชื่อบริษัท
1. บริ ษทั โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จากัด
2. บริ ษทั ชาติชีวะ จากัด
3. บริ ษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

4. บริ ษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด
5. บริ ษทั อมตะ ปิ โตรเลียม จากัด
6. บริ ษทั กรมดิษฐ์ พาร์ค จากัด
7. บริ ษทั แก๊สแอนด์เกียร์ โซลูชนั่ ส์ จากัด
8. บริ ษทั คาเธ่ยล์ ีสแพลน จากัด (มหาชน)
9. บริ ษทั ค้าไพบูลย์ จากัด
10. บริ ษทั ช้างไอแลนด์ รี สอร์ท จากัด
11. บริ ษทั หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)

12. บริ ษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด
13. บริ ษทั ดีที แอนด์ จี จากัด
14. บริ ษทั ทีทีแอล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
15. บริ ษทั ทุนไพบูลย์ จากัด
16. บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด (มหาชน)
17. บริ ษทั บางกอก คริ สตัล จากัด
18. บริ ษทั ไพบูลย์ธุรกิจ จากัด
19. บริ ษทั ไพลักษณ์ จากัด
20. บริ ษทั สี มาธานี จากัด

ประเภทธุรกิจ
ให้บริ การบาบัดน้ าเสี ย
ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา
1. ประกอบกิจการก่อสร้างโรงงาน คลังสิ นค้า ซื้อ ขาย เช่า
และจัดการทรัพย์อื่นเกี่ยวกับโรงงาน คลังสิ นค้า
2. ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทาการจัดสรรที่ดินและบ้าน
3. ประกอบกิจการ พัฒนา ซื้อขาย อสังหาริ มทรัพย์ที่อยู่
อาศัย
การให้เช่า การขาย การซื้อและดาเนินงานด้าน
อสังหาริ มทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (เช่าสถานที่ศูนย์การค้า พร้อม
บริ การสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง)
ให้เช่าอาคาร พร้อมทั้งให้บริ การและสาธารณูปโภคที่
เกี่ยวข้องและให้เช่าที่ดิน
ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์และเครื่ องใช้ทาง
อุตสาหกรรม - ค้าปลีก,ค้าส่ง
ลิซซิ่ง (ให้เช่าทรัพย์สิน) เช่าซื้อ (รถยนต์ เครื่ องจักร และ
ทรัพย์สินอื่น )
เข้าเป็ นหุน้ ส่วนจากัดความรับผิดชอบในห้างหุน้ ส่วน
จากัด เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั จากัดและบริ ษทั มหาชนจากัด
รี สอร์ทและสปา
นาเข้าและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ระบบดับเพลิง ระบบทา
ความเย็น ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบพิมพ์
ดิจิตอล
การให้เช่า ขาย ซื้อและดาเนินงานด้านอสังหาริ มทรัพย์
เข้าเป็ นหุน้ ส่วนจากัดความรับผิดชอบในห้างหุน้ ส่วน
จากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั
ปั่ นเส้นด้ายและทอผ้าซึ่งใช้วตั ถุดิบจากเส้นใยสังเคราะห์ ผูผ้ ลิต
ประกอบกิจการโฮลดิ้ง
การประกันวินาศภัย
อิฐแก้ว กระเบื้อง-ผูผ้ ลิต,ค้าส่ง
ให้เช่าอาคารสถานที่และเฟอร์นิเจอร์
ประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง
ห้องพัก,อาหาร,เครื่ องดื่ม,อื่นๆ
เอกสารแนบ 1 - 28

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
รายชื่อบริษัท
21. บริ ษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
22. บริ ษทั อมตะ โฮลดิ้ง จากัด
23. บริ ษทั กรมดิษฐ์ คอร์ป จากัด
24. บริ ษทั เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ จากัด
25. Amata City Bien Hoa Joint Stock Company
26. บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จากัด
27. Amata City Ha Long Joint Stock Company
28. Amata Asia (Myanmar) Limited
29. Amata Township Long Thanh Joint Stock Company
30. Amata Long Thanh Joint Stock Company
31. Amata Asia Limited
32. บริ ษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
33. บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)

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

เอกสารแนบ 1 - 29

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริ ษทั ฯ ไม่มีบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย

เอกสารแนบ 2 - 1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท
(Compliance)

เอกสารแนบ 3 - 1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แต่งตั้ง นางสาวอรอินทุ์
อินทร์เจริ ญสุข เป็ นผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ โดยผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในมีคุณสมบัติ วุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์ในการทางาน ดังนี้
นางสาวอรอินทุ์ อินทร์ เจริญสุ ข/ชื่อ-นามสกลุเดิม : อาภาพร มนพรมมา
อายุ 33 ปี
ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในบริษัทฯ
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สาขาบัญชี คณะบริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
- ประกาศนียบัตร ผูต้ รวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) ของสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2561)
- หลักสูตร “ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย” (CPIAT49)
- อบรมการบริ หารความเสี่ ยง COSO ERM 2017 ขั้นพื้นฐาน
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2561 - ปั จจุบนั
ผูต้ รวจสอบภายใน บมจ.เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : ไม่ มี
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2559 - 2560
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บมจ.เอทีพี 30
2556 - 2558
หัวหน้าฝ่ ายบัญชี บมจ.เอทีพี 30
2554 - 2555
พนักงานบัญชี บมจ.เอทีพี 30
2552 - 2554
พนักงานบัญชี บจ.บี.เค.เซ็นเตอร์
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : 0.04% (246,950 หุน้ )
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
บริ ษทั ฯ ไม่มีรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 5
อืน่ ๆ
 สารจากประธานกรรมการ
 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงิน
 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
 รายงานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
 รายงาน และงบการเงิน 31 ธันวาคม 2562
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

สารจากประธานกรรมการ
เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้

ในปี 2562 ผ่านมา ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมชะลอตัว โดยปั จจัยสาคัญส่วนหนึ่งมาจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกและกาลังซื้อในประเทศที่ลดลงจากปี ก่อน เช่นเดียวกับการส่งออกชะลอตัวลงจากมาตรการกีดกันทางการค้า
และ ผลกระทบที่ยดื เยื้อของสงครามการค้า รวมไปถึงการแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่อง
แม้ภ าพรวมดัง กล่ า วจะเป็ นปั จจัย สนับ สนุ นการเติ บโตของภาคธุ ร กิ จขนส่ งโดยตรง แต่ บ ริ ษ ัทฯ ไม่ ไ ด้รับ
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ อัตราการกาไรสุ ทธิ ยงั คงเพิ่มขึ้น และในช่วงที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ ได้เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน โดยการสร้างรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคตภายใต้วสิ ยั ทัศน์ปี 2562 “เติบโตอย่างยัง่ ยืนด้วยการพัฒนา
องค์กร”
บริ ษทั ฯ ขอยึดมัน่ การบริ หารภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างสมดุลของประโยชน์แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุก
ฝ่ ายไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ คูค่ า้ พันธมิตร สังคม สิ่ งแวดล้อมและพนักงานบริ ษทั ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการของ
บริ ษทั ให้เติบโตไปพร้อมกัน
ท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ เป็ นอย่างยิง่ ที่ได้ให้
ความไว้วางใจในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และขอขอบคุณท่านผูม้ ีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมา และ
ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผูบ้ ริ หารและพนักงาน ของบริ ษทั ทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่ วมใจปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบซึ่ง
เป็ นส่วนสาคัญยิง่ ที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั การดาเนินกิจการ ทาให้บริ ษทั ฯ มีความมัน่ คงและสามารถเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืนตามเป้ าหมายขององค์กรต่อไป

(นายชาติชาย พานิชชีวะ)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ซึ่งจัดทาขึ้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลและรอบคอบ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ
อย่างเพียงพอและโปร่ งใส ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไข จากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่เป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีและดารงไว้ซ่ ึงระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมัน่ ใจ
ได้ว่ามีการบันทึ กข้อมูลทางบัญชี อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่ จะดารงรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน ตลอดจน
ป้ องกัน ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต หรื อ การด าเนิ น การที่ ผิ ด ปกติ อ ย่ า งมี ส าระส าคัญ โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ได้แ ต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระทาหน้าที่กากับดูแลสอบทานงบการเงิน รวมทั้งประเมิน
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ สามารถสร้าง
ความเชื่อมัน่ ได้วา่ งบการเงินของบริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) แสดงสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงฐานะ
การเงิน ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

(นายชาติชาย พานิชชีวะ)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ได้รับการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการ
ของบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีการดาเนินงานที่โปร่ งใสมีมาตรฐาน มีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
มี ระบบการควบคุ มภายในที่ เหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ผล รวมทั้งมี การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานทางการเงิ นที่ ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็ นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ
นางสุวรรณี
นายกาชัย
ดร.สุพจน์

คามัน่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บุญจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ
เธียรวุฒิ
กรรมการตรวจสอบ

โดยทั้ง 3 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระทั้งหมด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่และพิจารณา
ในเรื่ องสาคัญต่างๆ โดยสรุ ป ดังนี้
1.
พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี 2562 ของบริ ษทั ฯ ซึ่งผ่านการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว โดยได้เชิญผูส้ อบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจาปี เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การจัดทางบการเงินมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ทันต่อเวลา การปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
2.
สอบทานความเหมาะสมของรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ มีกระบวนการพิจารณาที่โปร่ งใส
เป็ นธรรมและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
3.
สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ จากรายงานการตรวจสอบภายใน ของ
ผูต้ รวจสอบภายในทุกไตรมาส ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ตลอดจนติดตามและให้คาแนะนาต่างๆ
กับผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายจัดการได้มีการแก้ไขปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน
และกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
4. การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกาหนด กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
การปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามหลักของกฎหมาย และแนวทางปฏิบตั ิที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด
เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีการดาเนินงานที่ถูกต้องและโปร่ งใส สร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ นักลงทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ าย
5.
การพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอ
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี ตามเกณฑ์การประเมินของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ความเป็ นอิสระในการ
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ปฏิบตั ิงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และผูส้ อบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยมีมตินาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยได้แต่งตั้ง
บริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2563 ดังนี้

นายศุภชัย
นายณัฐวุฒิ
นางสาวกรองแก้ว

ปั ญญาวัฒโน
สันติเพ็ชร
ลิมป์ กิตติกลุ

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
3930
5730
5874

ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีการควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม มีการ
กากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและได้จดั ทา
รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางสุวรรณี คามัน่ )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่กาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย
เป้ าหมาย และกรอบการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรให้ครอบคลุมความเสี่ ยงหลักทุกด้าน รวมทั้งดูแลให้มีการวางระบบ
การบริ หารจัดการความเสี่ ยงและพัฒนาระบบให้มีประสิ ทธิภาพ
ในรอบบัญชีปี 2562 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีการประชุมเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายและเป็ นไปตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้รายงานความ
เสี่ ยงที่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งสรุ ปสาระสาคัญในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ ดังนี้

วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้น รวมทั้งประเมินแนวโน้มของผลกระทบที่ อาจมีต่อองค์กร ครอบคลุมความ
เสี่ ยง 4 ประเภท ดังนี้
1) ความเสี่ ยงด้านธุรกิจ
2) ความเสี่ ยงทางการเงิน
3) ความเสี่ ยงจากการปฏิบตั ิงาน
4) ความเสี่ ยงจากปั จจัยภายนอก

กาหนดแผนและแนวทางการบริ หารจัดการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้อยูใ่ นระดับที่บริ ษทั ฯ ยอมรับได้ หรื อลด
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยงขึ้นในอนาคต

ติดตามและทบทวนการดาเนิ นงานตามแผนการบริ หารจัดการ ความเสี่ ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริ หาร
ความเสี่ ยงที่กาหนด
ในรอบบัญชี ปี 2562 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้มุ่งมัน่ ปฏิ บตั ิหน้าที่ อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพตามแนว
ปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการที่ดี สามารถควบคุมความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ

(ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ)
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ค่ าตอบแทน ของผู้สอบบัญชี
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บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
รำยงำน และ งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2562

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ น ของบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (บริ ษทั ฯ) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ป
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
บริ ษทั ฯตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ตำมที่ระบุในข้อกำหนด
นั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำ
ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบ
สำหรับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
มูลค่ าคงเหลือของยานพาหนะสาหรั บขนส่ ง
ตำมที่ได้กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 9 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของ
มูลค่ำสุ ทธิ ของยำนพำหนะสำหรับขนส่ งจำนวน 587.6 ล้ำนบำทและมีค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
จำนวน 55.5 ล้ำนบำท ซึ่ งในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำดังกล่ำวผูบ้ ริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำ
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของยำนพำหนะสำหรับขนส่ งเหล่ำนั้น ดังนั้นกำรประมำณมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำน
ดังกล่ำวจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อจำนวนของค่ำเสื่ อมรำคำที่บนั ทึกในระหว่ำงปี
ข้ำพเจ้ำได้ทำควำมเข้ำใจ และประเมินกระบวนกำรที่ฝ่ำยบริ หำรเลือกใช้ในกำรพิจำรณำมูลค่ำคงเหลือของ
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ข้ำพเจ้ำได้ประเมินข้อสมมติ และวิธีกำรที่ผเู ้ ชี่ยวชำญ เช่น ตัวแทนจำหน่ำยยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ งแต่ละประเภทใช้ในกำรคำนวณหำมูลค่ำคงเหลือของยำนพำหนะสำหรับขนส่ งตำมควำมรู ้และ
ประสบกำรณ์ในอดีตของผูเ้ ชี่ยวชำญ รวมถึงกำรเปรี ยบเทียบมูลค่ำคงเหลือดังกล่ำวกับข้อมูลตลำดภำยนอก
การรั บรู้ รายได้ จากการให้ บริ การ
บริ ษทั ฯประกอบธุ รกิจหลักในกำรให้บริ กำรขนส่ งซึ่ งรำยได้จำกกำรให้บริ กำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่มีมูลค่ำที่เป็ น
สำระสำคัญและเป็ นเกณฑ์ช้ ีวดั หลักในแง่ผลกำรดำเนิ นงำนทำงธุ รกิจซึ่ งผูบ้ ริ หำรและผูใ้ ช้งบกำรเงินให้ควำมสนใจ
เนื่ องจำกกำรเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของรำยได้จะส่ งผลกระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯโดยตรง ด้วยเหตุน้ ี
ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับมูลค่ำและงวดเวลำในกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริ กำรตำมนโยบำยกำรบัญชีของ
บริ ษทั ฯ ที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.1
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้ โดยกำรสอบถำม
ผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่บริ ษทั ฯออกแบบไว้ นอกจำกนี้
ข้ำพเจ้ำได้ส่งหนังสื อยืนยันยอดรำยได้ไปยังลูกค้ำรำยหลัก และสุ่ มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยได้จำกกำร
ให้บริ กำรที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี ประกอบกับได้สอบทำนใบลดหนี้ที่บริ ษทั ฯ
ออกให้แก่ลูกค้ำภำยหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี และได้ทำกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้จำกกำร
ให้บริ กำรแบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้นของรำยได้จำกกำรให้บริ กำร โดยเฉพำะรำยกำรบัญชี
ที่ทำผ่ำนใบสำคัญทัว่ ไป
2

ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น)
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้
ควำมเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อ
ปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ หำกในกำรปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำสรุ ป
ได้วำ่ ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญแล้ว ข้ำพเจ้ำจะต้องรำยงำนข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำ
ไม่พบว่ำมีเรื่ องดังกล่ำวที่ตอ้ งรำยงำน
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำนต่อเนื่ อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินกำรต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่ องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่ อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
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รำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้
• ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ไม่วำ่
จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ ยง
เหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสู งกว่ำ
ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่ องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซง
กำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของกำร
ควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู้ ริ หำรจัดทำ
• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนิ นงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร และ
สรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผย
ดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั หลักฐำน
กำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องได้
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำงๆ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบ
กำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
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ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่ งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำร
ที่ขำ้ พเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุด
ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้
ไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำ
ดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผมู้ ีส่วนได้เสี ย
สำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

กรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 25 กุมภำพันธ์ 2563
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บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
ยานพาหนะสาหรับขนส่ง
ที่ดิน ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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8
9
10

2562

(หน่วย: บาท)
2561

40,909,652
59,763,718
791,400
3,802,890
16,237,221
121,504,881

38,067,819
57,911,173
776,699
4,071,981
14,488,541
115,316,213

839,331
587,615,155
43,847,023
1,582,141
633,883,650
755,388,531

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

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2562

(หน่วย: บาท)
2561

11
12
13
14

11,967,609
39,867,633
830,000
94,730,614
2,334,881
149,730,737

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

13

21,170,000

-

14
19
15

137,496,219
30,521,375
8,615,405
2,263,500
200,066,499
349,797,236

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

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 618,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 617,310,058 หุ้น
(2561: หุ้นสามัญ 523,463,781 หุ้น) มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2562

(หน่วย: บาท)
2561

154,687,500

154,687,500

154,327,514
180,575,750

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

10,900,000
59,788,031
405,591,295
755,388,531
-

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

16

16
16
17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
19
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้
19
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุน้ ปรับลด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2562

(หน่วย: บาท)
2561

456,961,077
1,930,251
458,891,328

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

339,566,728
51,723,460
391,290,188
67,601,140
(12,891,285)
54,709,855
(7,888,968)
46,820,887

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

(912,962)
182,592
(730,370)

917,370
(183,474)
733,896

46,090,517

41,639,704

0.079
0.078

0.079
0.072

20

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
กาไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน (หมายเหตุ 16)
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ (หมายเหตุ 16)
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 17)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 22)
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชาระแล้ว
123,749,951
7,115,994
130,865,945

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน (หมายเหตุ 16)
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 17)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 22)
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

130,865,945
23,461,569
154,327,514

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
107,189,597
17,078,387
124,267,984

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

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

21,048,125
(21,048,125)
-

124,267,984
56,307,766
180,575,750

8,500,000
2,400,000
10,900,000

50,372,736
(2,400,000)
(34,275,222)
46,820,887
(730,370)
46,090,517
59,788,031

รวม
286,309,637
1,701,196
21,048,125
(15,643,872)
40,905,808
733,896
41,639,704
335,054,790
335,054,790
58,721,210
(34,275,222)
46,820,887
(730,370)
46,090,517
405,591,295
-

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไรจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายยานพาหนะสาหรับขนส่ง
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้ สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลื้อง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2562

(หน่วย: บาท)
2561

54,709,855

47,409,703

57,597,376
-270,008
11,255
2,968,624
(156,684)
12,891,285

54,081,474
(774,535)
290
1,333,324
(117,610)
15,796,087

127,751,703

117,728,733

(1,852,545)
(14,701)
(1,071,839)
(713,467)

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

1,408,090
1,426,513
295,000
127,228,754
(267,601)
156,684
(12,891,285)
3,395,140
(4,515,035)
113,106,657

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

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
จ่ายชาระเจ้าหนี้ ค่าสินทรัพย์
ซื้ อยานพาหนะสาหรับขนส่งและอุปกรณ์
ซื้ อที่ดิน
เงินสดรับจากการจาหน่ายยานพาหนะสาหรับขนส่ง
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
จ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ยานพาหนะสาหรับขนส่งเพิ่มขึ้นจากการทาสัญญาเช่าการเงิน
ซื้ ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชาระ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
2561

(10,260)
(704,388)
(7,854,580)
(34,183,931)
1,300,000
(41,453,159)

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

5,554,177
22,000,000
58,721,210
(120,818,173)
(34,268,879)
(68,811,665)
2,841,833
38,067,819
40,909,652
-

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

37,329,000
178,109

96,141,501
704,388

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศไทย
ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯคือกำรให้บริ กำรขนส่ ง ที่ อยู่ตำมที่ จดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯอยู่ที่ 700/199 หมู่ที่ 1
ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงิ นนี้ จดั ท ำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ ก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิช ำชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ น ตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำ ลงวัน ที่
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ นฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ นฉบับที่ บ ริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ นฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ นฉบับ ปรั บปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ส ำหรั บ
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำร
บัญชี และกำรให้แนวปฏิ บตั ิทำงกำรบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ดังกล่ำวมำถื อปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิ นของบริ ษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีกำรเปลี่ ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้
ดังนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้ จำกสั ญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
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มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รำยได้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ กำรโฆษณำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหำริ มทรัพย์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2560)
กิ จกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้น
สัญญำที่อยูใ่ นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ได้กำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอน
สำหรั บกำรรั บรู ้ รำยได้ที่เกิ ดขึ้ นจำกสั ญญำที่ ทำกับลู ก ค้ำ โดยกิ จกำรจะรั บ รู ้ รำยได้ในจำนวนเงิ นที่
สะท้อนถึ งสิ่ งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิ ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ไ ด้ส่ง
มอบให้แก่ ลู ก ค้ำ และก ำหนดให้กิ จกำรต้องใช้ดุล ยพิ นิ จและพิ จ ำรณำข้อเท็จ จริ ง และเหตุ ก ำรณ์ ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นกำรอธิ บ ำยให้ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิธี ป ฏิ บ ตั ิ ท ำงกำรบัญ ชี และกำรให้แ นวปฏิ บ ัติ ท ำงบัญชี ก ับ ผูใ้ ช้
มำตรฐำน ยกเว้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำร
สำคัญซึ่ งสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่ มเครื่ องมื อทำงกำรเงิ น ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตี ควำม
มำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ ยวกับกำรจัดประเภทและ
กำรวัดมูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภท
ของตรำสำรทำงกำรเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตำมสัญญำและแผนธุ รกิ จของกิ จกำร (Business
Model) หลักกำรเกี่ ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นโดยใช้แนวคิ ดของผล
ขำดทุ นด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ น และหลักกำรเกี่ ยวกับกำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึ งกำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่ม
นี้ มีผลบังคับใช้ จะทำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิ บตั ิทำงกำร
บัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯคำดว่ำกำรนำมำตรฐำนฉบับนี้ มำใช้ จะมี ผลกระทบจำกกำรรับรู้ รำยกำรผล
ขำดทุนด้ำนเครดิต ซึ่ งบริ ษทั ฯต้องรับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น
โดยไม่จำเป็ นต้องรอให้เหตุกำรณ์ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิ ตเกิ ดขึ้นก่อน บริ ษทั ฯจะใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยใน
กำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุสำหรับลูกหนี้กำรค้ำ
ปั จจุ บ นั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษ ทั ฯอยู่ระหว่ำ งกำรประเมิ นผลกระทบที่ มี ต่ องบกำรเงิ นในปี ที่ เ ริ่ ม น ำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สั ญญำเช่ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ และ
กำรตีควำมมำตรฐำนบัญชี ที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู ้รำยกำร กำรวัด
มูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ ำ และกำหนดให้ผเู ้ ช่ ำรับรู ้ สินทรัพย์และ
หนี้ สินสำหรับสัญญำเช่ ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิง
นั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชี สำหรับผูใ้ ห้เช่ ำไม่มีกำรเปลี่ ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17
ผูใ้ ห้เช่ำยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำร
เช่นเดียวกันกับมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17
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บริ ษทั ฯคำดว่ำจะนำมำตรฐำนทำงกำรเงิ นฉบับนี้ มำถื อปฏิ บตั ิ โดยรับรู้ ผลกระทบสะสมของกำรนำ
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับนี้ มำถือปฏิ บตั ิใช้ครั้งแรกโดยกำรปรับปรุ งกับกำไรสะสม ณ วันที่
1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯคำดว่ำกำรนำมำตรฐำนกำรบัญชี ดงั กล่ำวมำใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะ
กำรเงิ น ณ วัน ที่ 1 มกรำคม 2563 คื อ สิ น ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท ฯมี จ ำนวนเพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ง สิ้ น ประมำณ
5.3 ล้ำนบำท และหนี้สินของบริ ษทั ฯมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้ นประมำณ 5.3 ล้ำนบำท
4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้ รำยได้
รำยได้คำ่ จำกกำรให้บริ กำรรับรู้เมื่อได้ให้บริ กำรเรี ยบร้อยแล้ว
4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ นสดและรำยกำรเที ย บเท่ ำ เงิ นสด หมำยถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝำกธนำคำร และเงิ นลงทุ นระยะสั้ นที่ มี
สภำพคล่องสู ง ซึ่ งถึ งกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิ น 3 เดื อนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัด
ในกำรเบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรั บ
ผลขำดทุ น โดยประมำณที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ นจำกกำรเก็ บ เงิ น จำกลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ว ไปพิ จ ำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
4.4 อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง
อะไหล่ แ ละวัส ดุ สิ้ น เปลื อ งแสดงมู ลค่ ำตำมรำคำทุ นถัวเฉลี่ ยหรื อ มู ล ค่ ำ สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ แล้ว แต่ ร ำคำใด
จะต่ำกว่ำ และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนกำรให้บริ กำรเมื่อมีกำรเบิกใช้
4.5 ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ทีด่ ิน ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์ แสดงมูลค่ำ
ตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนของ
สิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
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ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดิน ยำนพำหนะสำหรับขนส่ งระหว่ำงประกอบและส่ วนปรับปรุ งอำคำร
เช่ำระหว่ำงก่อสร้ำง
บริ ษทั ฯตัดรำยกำรยำนพำหนะสำหรับขนส่ งและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำ
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ จะรับรู้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั
ออกจำกบัญชี
4.6 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุ คคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษ ทั ฯ หมำยถึ ง บุ คคลหรื อกิ จกำรที่ มี อำนำจควบคุ มบริ ษ ัท ฯหรื อ
ถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิ จกำรที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำร
หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
4.7 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สั ญญำเช่ ำ ยำนพำหนะส ำหรั บ ขนส่ ง และอุ ปกรณ์ ที่ ค วำมเสี่ ย งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำ ของ
ส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วย
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ ำหรื อมูลค่ำปั จจุ บนั สุ ทธิ ของจำนวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ ำแล้วแต่
มู ล ค่ ำ ใดจะต่ ำ กว่ำ ภำระผูก พันตำมสั ญ ญำเช่ ำ หัก ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยทำงกำรเงิ น จะบันทึ ก เป็ นหนี้ สิ น ระยะยำว
ส่ วนดอกเบี้ ยจ่ำยจะบันทึ กในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุ นตลอดอำยุของสัญญำเช่ ำ สิ นทรั พย์ที่ได้มำตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ
สั ญญำเช่ ำ ยำนพำหนะส ำหรั บ ขนส่ ง และอุ ปกรณ์ ที่ ค วำมเสี่ ย งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำ ของ
ส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถื อเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน
รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
4.8 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯหำกมีขอ้
บ่งชี้วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯรับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของ
สิ นทรั พย์มีมูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรั พย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื นหมำยถึ งมูลค่ำ
ยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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4.9 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสมทบและ
เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษ ัท ฯค ำนวณหนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำนของพนัก งำน โดยใช้วิ ธี คิ ด ลด
แต่ ล ะหน่ วยที่ ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ท ำกำรประเมิน
ภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.10 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษ ัท ฯจะบัน ทึ ก ประมำณกำรหนี้ สิ น ไว้ใ นบัญ ชี เ มื่ อ ภำระผูก พัน ซึ่ ง เป็ นผลมำจำกเหตุ ก ำรณ์ ใ นอดี ต
ได้เ กิ ด ขึ้ น แล้ว และมี ค วำมเป็ นไปได้ค่ อ นข้ำ งแน่ น อนว่ ำ บริ ษ ัท ฯจะเสี ย ทรั พ ยำกรเชิ ง เศรษฐกิ จ ไป
เพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.11 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยคำนวณ
จำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำ
ภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
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บริ ษทั ฯรั บรู ้ หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรั บลดมูลค่ำตำมบัญชี ดงั กล่ำว หำกมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำบริ ษทั ฯจะไม่มีกำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.12 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง รำคำที่ คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรั พย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สิ นให้ ผู ้อื่ น โดยรำยกำรดั ง กล่ ำ วเป็ นรำยกำรที่ เ กิ ด ขึ้ นในสภำพปกติ ร ะหว่ ำ งผู ้ซ้ื อและผู ้ข ำย
(ผูร้ ่ วมในตลำด) ณ วันที่ วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีส ภำพคล่ องในกำรวัดมู ล ค่ ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่เกี่ ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำ
ด้วยมู ล ค่ ำ ยุติธ รรม ยกเว้นในกรณี ที่ ไม่ มีตลำดที่ มีสภำพคล่ องสำหรั บ สิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิ นที่ มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรม
โดยใช้เทคนิ คกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้
ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิ น
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสั ง เกตได้ข องสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมูล ทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

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

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดท ำงบกำรเงิ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุล ยพิ นิจและ
กำรประมำณกำรในเรื่ อ งที่ มี ค วำมไม่ แน่ น อนเสมอ กำรใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และกำรประมำณกำรดัง กล่ ำ วนี้
ส่ งผลกระทบต่อจำนวนเงิ นที่แสดงในงบกำรเงิ นและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงิ น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้
กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
สั ญญำเช่ ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ ำทำงกำรเงิ น ฝ่ ำยบริ หำร
ได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่ อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับ
โอนควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ทีด่ ิน ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำร
จำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลื อเมื่อเลิกใช้งำนของยำนพำหนะสำหรับ
ขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลื อใหม่
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ที่ดิน ส่ วนปรับปรุ ง
อำคำรเช่ ำ และอุ ป กรณ์ ใ นแต่ ล ะช่ วงเวลำและบันทึ ก ขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ ำ หำกคำดว่ำ มู ล ค่ ำ ที่ ค ำดว่ำ
จะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้อง
กับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคต ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
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6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯมีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไป
ตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ ตำมที่ ตกลงกันระหว่ำงบริ ษ ัทฯและบุ คคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ย วข้อ งกัน
เหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
2562
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ต้นทุนบริ กำรรถร่ วม
ค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำย
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำย
ค่ำที่ปรึ กษำ

4.9
6.3
2.1
0.6

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

2561
4.9
6.4
1.7
0.6

อัตรำที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำตำมสัญญำ
อัตรำที่ตกลงร่ วมกัน

ยอดคงค้ำ งระหว่ ำ งบริ ษ ัท ฯและบุ ค คลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ย วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
มีรำยละเอียดดังนี้
2562

(หน่วย: พันบำท)
2561

ค่ ำเบีย้ ประกันภัยจ่ ำยล่ วงหน้ ำ - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จำกัด (มหำชน) (มีกรรมกำรร่ วมกัน)
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ - บุคคลและกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 12)
บริ ษทั เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทัวร์ จำกัด (มีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน)
นำยวินยั พุ่มพิศ (ผูจ้ ดั กำรของบริ ษทั ฯ)
นำยอำพล เตชำกูล (น้องชำยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร)
ค่ ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ ำย - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 12)
ค่ำเบี้ยประกันภัยค้ำงจ่ำย - บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จำกัด (มหำชน)
(มีกรรมกำรร่ วมกัน)
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรค้ำงจ่ำย - บริ ษทั กรมดิษฐ์พำร์ค จำกัด
(มีกรรมกำรร่ วมกัน)

3,300

4,250

875
170
150
1,195

903
213
160
1,276

2,644

1,808

257
2,901

232
2,040
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯมี ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม
7.

2562
13,591
1,741
15,332

(หน่วย: พันบำท)
2561
14,180
385
14,565

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 แยกตำมอำยุหนี้ ที่คงค้ำง
นับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ ได้ดงั นี้
2562
ลูกหนี้กำรค้ำ
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรค้ำงรับ
เงินทดรองจ่ำย
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

8.

(หน่วย: พันบำท)
2561

53,906

51,308

1,958
955
160
396
57,375
1,867
82
440
59,764

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

เงินฝำกธนำคำรทีม่ ีภำระคำ้ ประกัน
ยอดคงเหลือของเงินฝำกธนำคำรนี้บริ ษทั ฯได้นำไปค้ ำประกันหนังสื อค้ ำประกันธนำคำร
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9.

ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
(หน่วย: พันบำท)
ยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ ง
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ซื้ อเพิม่
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2561 (รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรให้บริ กำร)
2562 (รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรให้บริ กำร)

ยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ ง
ระหว่ำงประกอบ

รวม

738,194
100,243
(5,510)
2,759
835,686
43,308
(2,553)
(911)
875,530

400
2,532
(200)
(2,532)
200
675
(564)
311

738,594
102,775
(5,710)
227
835,886
43,983
(2,553)
(1,475)
875,841

185,787
52,118
(3,625)
244
234,524
55,507
(1,523)
(282)
288,226

-

185,787
52,118
(3,625)
244
234,524
55,507
(1,523)
(282)
288,226

601,162
587,304

200
311

601,362
587,615
52,118
55,507

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯมี ยอดคงเหลื อของยำนพำหนะสำหรั บขนส่ งซึ่ งได้มำตำมสั ญญำเช่ ำ
ทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชีเป็ นจำนวนประมำณ 399 ล้ำนบำท (2561: 460 ล้ำนบำท)
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10. ทีด่ ิน ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์
(หน่ วย: พันบำท)
ส่ วนปรับปรุ ง
อำคำรเช่ำ

ที่ดิน
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่ วนที่ตดั จำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่ วนที่โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่ วนที่ตดั จำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่ วนที่โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สำนักงำน

ส่ วนปรับปรุ ง
อำคำรเช่ำ
ระหว่ำงก่อสร้ำง ยำนพำหนะ

เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

รวม

34,184
34,184

8,369
177
243
8,789
154
50
8,993

4,794
601
(16)
(43)
5,336
866
(132)
6,070

1,623
139
(93)
1,669
154
(4)
14
1,833

334
(334)
204
(64)
140

1,635
1,635
1,475
3,110

16,421
1,251
(16)
(227)
17,429
35,562
(136)
1,475
54,330

-

2,164
802

3,300
639

1,313
139

-

296
164

7,073
1,744

-

-

(15)

-

-

-

(15)

-

30
2,996
686

(47)
3,877
617

(227)
1,225
154

-

460
311

(244)
8,558
1,768

-

-

(122)

(3)

-

-

(125)

-

3,682

4,372

1,376

-

282
1,053

282
10,483

-

5,793

1,459

444

-

1,175

8,871

34,184

5,311

1,698

457

140

2,057

43,847

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2561 (จำนวน 1.4 ล้ำนบำท รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร ส่ วนที่เหลือรวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริ กำร)

1,744

2562 (จำนวน 1.6 ล้ำนบำท รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร ส่ วนที่เหลือรวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริ กำร)

1,768
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11. เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯมี วงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ธนำคำรที่ ยงั ไม่ได้เบิ กใช้จำนวน 19.0 ล้ำนบำท
(2561: 17.6 ล้ำนบำท)
12. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่

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

2562
28,641
1,195
1,034
178
5,735
2,901
184
39,868

(หน่วย: พันบำท)
2561
26,922
1,276
1,079
704
6,602
2,040
356
38,979

13. เงินกู้ยมื ระยะยำว

เงินกูย้ มื ระยะยำว
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยใน 1 ปี
เงินกูย้ มื ระยะยำว - สุ ทธิ จำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยใน 1 ปี

(หน่วย: พันบำท)
2562
2561
22,000
(830)
21,170
-

ยอดคงเหลือเป็ นเงิ นกูย้ ืมระยะยำวจำกธนำคำรพำณิ ชย์แห่ งหนึ่ งซึ่ งมีกำหนดชำระคืนเงิ นต้นเป็ นรำยเดือน
เริ่ มตั้งแต่เดือนธันวำคม 2563 และคิดดอกเบี้ยในอัตรำที่อำ้ งอิงกับอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ขั้นต่ำ
เงินกูย้ มื ดังกล่ำวค้ ำประกันโดยกำรจดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษ ทั ฯ มี วงเงิ นกู้ยืมระยะยำวตำมสัญญำเงิ นกู้ที่ ยงั ไม่ ได้เบิ กใช้เป็ นจำนวน
18 ล้ำนบำท (2561: ไม่มี)
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14. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน
2562
244,837
(12,610)
232,227
(94,731)

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

137,496

(หน่วย: พันบำท)
2561
337,598
(21,882)
315,716
(114,598)
201,118

บริ ษ ทั ฯได้ท ำสั ญญำเช่ ำ กำรเงิ นกับ บริ ษ ทั ลี ส ซิ่ ง หลำยแห่ ง เพื่ อเช่ ำ ยำนพำหนะส ำหรั บ ขนส่ ง เพื่ อ ใช้ใ น
กำรดำเนินงำนของกิจกำรโดยมีกำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 4 - 5 ปี
บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ น
ตำมสัญญำเช่ำ

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ น
ตำมสัญญำเช่ำ

(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
101,766
143,071
244,837
(7,035)
(5,575)
(12,610)
94,731

137,496

232,227

(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
125,866
211,732
337,598
(11,268)
(10,614)
(21,882)
114,598

201,118

315,716
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15. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน แสดงได้
ดังนี้

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

2562
5,001

(หน่วย: พันบำท)
2561
5,139

1,484
171
1,314

1,160
173
-

913
(268)
8,615

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

เมื่ อ วัน ที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญ ญัติ คุ้ม ครองแรงงำน (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ป ระกำศลงใน
รำชกิ จจำนุ เบกษำ ซึ่ ง ได้ก ำหนดอัตรำค่ ำ ชดเชยเพิ่ ม เติ ม กรณี นำยจ้ำ งเลิ ก จ้ำ ง ส ำหรั บ ลู ก จ้ำ งซึ่ ง ท ำงำน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่ำชดเชยไม่นอ้ ยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วัน กฎหมำยดังกล่ำว
มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็ นต้นไป กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็ นกำรแก้ไขโครงกำร
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้ บริ ษทั มีฯหนี้ สินสำรองผลประโยชน์
ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น 1.3 ล้ำนบำท บริ ษทั ฯบันทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู ้
ต้นทุนบริ กำรในอดีตเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จของปี ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ เป็ นจำนวนประมำณ
0.3 ล้ำนบำท (2561: 0.3 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษทั ฯประมำณ 12 ปี (2561: 12 ปี )
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สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (ขึ้นอยูก่ บั ชนิดกำรจ้ำงงำน)

2562
(ร้อยละต่อปี )
1.6
4-6

2561
(ร้อยละต่อปี )
2.7
4-6

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
เพิม่ ขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
(0.3)
0.3
0.4
(0.3)

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
เพิม่ ขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
(0.3)
0.3
0.3
(0.3)

16. ทุนเรือนหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ในเดือนธันวำคม 2561 ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญรวมเป็ นจำนวน 24.76 ล้ำนหน่วย
โดยบริ ษทั ฯได้จดั สรรหุ ้นเพิ่มทุนจำนวน 24.76 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 0.25 บำท ในรำคำกำรใช้สิทธิ หุ้นละ
0.85 บำท บริ ษ ทั ฯบันทึ ก เงิ นรั บ จำกกำรใช้สิท ธิ ดัง กล่ ำ วจำนวน 21.05 ล้ำนบำท เป็ น “เงิ นรั บ ล่ วงหน้ำ
ค่ำหุ ้น” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนที่ชำระแล้ว
ดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2562
ในเดื อ นพฤษภำคม 2562 ผู ้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้ ใ ช้ สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น สำมัญ รวมเป็ นจ ำนวน 69.08
ล้ำนหน่วย โดยบริ ษทั ฯได้จดั สรรหุ ้นเพิ่มทุนจำนวน 69.08 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 0.25 บำท ในรำคำกำรใช้
สิ ทธิ หุ้นละ 0.85 บำท รวมเป็ นมูลค่ำ 58.72 ล้ำนบำท และบริ ษทั ฯได้จดทะเบี ยนกำรเพิ่มทุ นที่ ชำระแล้ว
ดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2562
ยอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญที่ยงั ไม่ได้มีกำรใช้สิทธิ จำนวน 1.44 ล้ำนหน่วย หมดอำยุ
กำรใช้สิทธิแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2562
17. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้
16

18. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยรถร่ วม
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำเบี้ยประกันภัยและค่ำ พ.ร.บ.
ค่ำน้ ำมัน
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับรถยนต์

2562
116,749
57,743
57,597
16,266
95,682
24,614

(หน่วย: พันบำท)
2561
99,600
59,523
54,081
13,672
92,200
19,909

19. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
2561

2562
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

712

-

7,177
7,889

6,504
6,504

จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
2562
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกำไร (ขำดทุน)
จำกประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย

(183)

(หน่วย: พันบำท)
2561
183
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่ม
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

2562
54,710

(หน่วย: พันบำท)
2561
47,410

ร้อยละ 20
10,942

ร้อยละ 20
9,482

40
(3,093)
(3,053)
7,889

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

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้
2562
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
รวม
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม - ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบำท)
2561

1,723
1,723

1,000
4,471
5,471

24,798
7,446
32,244
30,521

19,844
9,154
28,998
23,527
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20. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรั บปี (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น) ด้วยจำนวนถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
กำไรต่อหุ ้นปรั บลดคำนวณโดยหำรกำไรสำหรั บปี (ไม่รวมกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น) ด้วยผลรวมของ
จำนวนถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่ ออกอยู่ในระหว่ำงปี กับ จำนวนถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ ำหนักของหุ ้น
สำมัญที่บริ ษทั ฯอำจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสำมัญ โดยสมมติวำ่ ได้มี
กำรแปลงเป็ นหุน้ สำมัญ ณ วันต้นงวด
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนและกำไรต่อหุ น้ ปรับลด แสดงกำรคำนวณได้ดงั นี้
กำไรสำหรับปี สิ้นสุด
จำนวนหุน้ สำมัญ
วันที่ 31 ธันวำคม
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
2562
2561
2562
2561
(พันบำท) (พันบำท) (พันหุน้ ) (พันหุน้ )
กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กำไรสำหรับปี
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ ำปรับลด
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญ
ที่ออกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (ATP30-W1)
กำไรต่ อหุ้นปรับลด
กำไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯสมมติวำ่
มีกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญจำกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

46,821

40,905

590,434

516,746

-

-

11,044

50,968

46,821

40,905

601,478

567,714

กำไรต่อหุน้
2562
2561
(บำท)
(บำท)
0.079

0.079

0.078

0.072

21. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนิ นงำนของส่ วนงำน ทั้งนี้ ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั ฯคือ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรของบริ ษทั ฯ
บริ ษ ทั ฯดำเนิ นธุ รกิ จหลัก ในส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่ รำยงำนเพี ย งส่ วนงำนเดี ย ว คื อ ให้บ ริ ก ำรรถรั บ ส่ ง
พนั ก งำน และบริ ษั ท ฯด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ในเขตภู มิ ศ ำสตร์ เดี ย ว คื อ ประเทศไทย บริ ษั ท ฯประเมิ น
ผลกำรปฏิ บตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรดำเนิ นงำนซึ่ งวัดมูลค่ำโดยใช้
เกณฑ์เดี ยวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนและสิ นทรัพย์รวมในงบกำรเงิ น ดังนั้น
รำยได้ ก ำไรจำกกำรด ำเนิ น งำน และสิ น ทรั พ ย์ที่ แ สดงอยู่ ใ นงบกำรเงิ น จึ ง ถื อ เป็ นกำรรำยงำนตำม
ส่ วนงำนดำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ในปี 2562 และ 2561 บริ ษ ัท ฯ ไม่ มี ร ำยได้จ ำกลู ก ค้ำ รำยใดที่ มี มู ล ค่ ำ เท่ ำ กับ หรื อมำกกว่ ำ ร้ อ ยละ 10
ของรำยได้ของกิจกำร
19

22. เงินปันผล
อนุมตั ิโดย
เงินปั นผลประจำปี 2560

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2561

รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561
เงินปั นผลประจำปี 2561
เงินปั นผลระหว่ำงกำล
สำหรับปี 2562
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2562

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2562
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2562

เงินปั นผลจ่ำย
(ล้ำนบำท)

เงินปั นผลจ่ำยต่อหุน้
(บำท)

15.6
15.6

0.03
0.03

21.9

0.04

12.3
34.2

0.02
0.06

23. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
23.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำที่ดิน พื้นที่ในอำคำรและอุปกรณ์ อำยุของสัญญำมี
ระยะเวลำโดยเฉลี่ย 1 - 4 ปี
บริ ษทั ฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนิ นงำนดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี

2.1
0.3

3.7
1.5

23.2 หนังสื อคำ้ ประกันธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯมี หนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ฯเหลื ออยู่เป็ น
จำนวนเงิน 6.7 ล้ำนบำท (2561: 6.7 ล้ำนบำท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติ
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
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24. เครื่องมือทำงกำรเงิน
24.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมื อทำงกำรเงิ นที่ สำคัญของบริ ษทั ฯตำมที่ นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉ บับที่ 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิ น ” ประกอบด้วย เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ำ
เงิ น สด ลู ก หนี้ กำรค้ำ และลู ก หนี้ อื่ น เงิ น ฝำกธนำคำรที่ มี ภ ำระค้ ำ ประกัน เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี ธ นำคำร
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น เงิ นกู้ยืมระยะยำวและหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ น บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษ ทั ฯมี ค วำมเสี่ ย งด้ำ นกำรให้สิ น เชื่ อ ที่ เ กี่ ย วเนื่ องกับ ลู ก หนี้ ก ำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรควบคุ ม ควำมเสี่ ย งนี้
โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุ มสิ นเชื่ อที่ เหมำะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงไม่คำดว่ำจะ
ได้รั บ ควำมเสี ย หำยที่ เ ป็ นสำระส ำคัญ จำกกำรให้ สิ น เชื่ อ นอกจำกนี้ กำรให้ สิ น เชื่ อ ของบริ ษ ัท ฯไม่ มี
กำรกระจุกตัวเนื่ องจำกบริ ษทั ฯมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยูจ่ ำนวนมำกรำย จำนวนเงิ นสู งสุ ดที่
บริ ษทั ฯอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อคือมูลค่ำตำมบัญชี ของลูกหนี้ กำรค้ำที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินเบิกเกินบัญชี ธนำคำร
เงินกูย้ ืมระยะยำวและหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ น สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นส่ วนใหญ่ไม่มีดอกเบี้ย
หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ ซึ่ งใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยตลำดในปัจจุบนั
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนด หรื อวันที่มีกำรกำหนดอัตรำ
ดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

39.3
0.8

1.6
59.8
-

40.9
59.8
0.8

0.25
1.25

0.8
94.7

21.2
137.5

12.0
-

39.9
-

12.0
39.9
22.0
232.2

MOR
หมำยเหตุ 13
3.58 - 6.87

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

32.4
0.8

5.7
57.9
-

38.1
57.9
0.8

0.37
1.25

114.6

201.1

6.4
-

39.0
-

6.4
39.0
315.7

MOR
3.60 - 7.87

24.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั รำดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริ ษทั ฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิ นใกล้เคียงกับมูลค่ำ
ตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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25. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุ ประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯ คือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ ำงทุนที่เหมำะสม
เพื่อสนับสนุ นกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้ ำงมูลค่ำกำรถื อหุ ้นให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯมีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.86:1 (2561: 1.17:1)
26. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุ มสำมัญ
ผูถ้ ือหุ น้ ประจำปี ดังต่อไปนี้
1) จัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี 2562 จำนวนประมำณ 2.4 ล้ำนบำท เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยของบริ ษทั ฯ
2) จ่ ำ ยเงิ นปั นผลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นจำกก ำไรของปี 2562 ในอัตรำหุ ้นละ 0.02 บำท รวมเป็ นเงิ นประมำณ
12.4 ล้ำนบำท
3) ลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯจำกจ ำนวน 154.69 ล้ำ นบำท (หุ ้ น สำมัญ จ ำนวน 618.75 ล้ำ นหุ ้ น
มู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้หุ้ น ละ0.25 บำท) เป็ นจ ำนวน 154.33 ล้ำ นบำท (หุ ้น สำมัญ จ ำนวน 617.31 ล้ำ นหุ ้ น
มู ล ค่ ำ ที่ ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท) โดยกำรยกเลิ ก หุ ้นสำมัญที่ ย งั ไม่ ไ ด้จำหน่ ำ ยจำนวน 1.44 ล้ำนหุ ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท ซึ่ งสำรองไว้สำหรับกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญของผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ (ATP30 -W1)
27. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563
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