
สารจากประธานกรรมการ 

 
 

 
  

  

รายงานประจ าปี 2562 

กา้วสูค่วามเป็นผูน้ าในการให ้

บรกิารขนสง่ 

จากแหลง่พักอาศยัในเขตชมุชนไปยังโรงงานอตุสาหกรรม หรอื
สถานประกอบการ 



สารจากประธานกรรมการ 

 
 

เรยีน ผูถ้อืหุน้ทกุทา่น 
 

ในปี 2562 ผา่นมา 
 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมชะลอตวัโดยปัจจัยส าคญัส่วนหนึ่งมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกและ
ก าลงัซือ้ในประเทศที่ลดลงจากปีก่อนเช่นเดียวกบัการสง่ออกชะลอตวัลงจากมาตรการกีดกนัทางการค้าและผลกระทบที่
ยืดเยือ้ของสงครามการค้ารวมไปถึงการแข็งคา่ของเงินบาทอยา่งตอ่เนื่อง 

 แม้ภาพรวมดงักล่าวจะเป็นปัจจัยสนบัสนนุการเติบโตของภาคธุรกิจขนส่งโดยตรง แต่บริษัทไม่ได้รับผลกระทบ
อย่างมีนยัส าคญั อตัราการก าไรสทุธิยงัคงเพิ่มขึน้ และในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขนั โดย
การสร้างรากฐานเพื่อการเติบโตอยา่งยัง่ยนืในอนาคตภายใต้วิสยัทศัน์ปี 2562 “เติบโตอยา่ง ยัง่ยืนด้วยการพฒันาองค์กร”  

บริษัทฯ ขอยดึมัน่การบริหารภายใต้หลกัธรรมาภิบาล เพื่อสร้างสมดลุของประโยชน์แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ทกุฝ่าย
ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้น คูค้่า พนัธมิตร สงัคม สิง่แวดล้อมและพนกังานบริษัท ควบคูไ่ปกบัการสร้างผลประกอบการ บริษัทให้
เติบโตไปพร้อมกนั 

ท้ายนี ้ในนามของคณะกรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้
ความไว้วางใจในการด าเนินงานของบริษัท และขอขอบคณุทา่นผู้มีอปุการคณุทกุทา่นที่ให้การสนบัสนนุด้วยดีมา และขอ
ถือโอกาสนีข้อบคณุผู้บริหารและพนกังาน ของบริษัททกุทา่น ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบตัิหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบซึง่เป็น
สว่นส าคญัยิ่งที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กบัการด าเนินกิจการ ท าให้บริษัท มีความมัน่คงและสามารถเติบโตอยา่งยัง่ยนื
ตามเป้าหมายขององค์กรตอ่ไป 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทตอ่
รายงานทางการเงนิ 
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คณะกรรมการบรษัิท 
เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งจัดท าขึน้ตามมาตรฐาน การ

รายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบญัชีที่เหมาะสม และถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอและใช้ 
ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัและหลกัการประมาณการท่ีสมเหตสุมผลและรอบคอบ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่ง
เพียงพอและโปร่งใส ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ทัง้นี ้งบการเงินดงักลา่ว ได้ผ่านการตรวจสอบ และให้ความเห็น
อยา่งไมม่ีเง่ือนไขจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่เป็นอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีและด ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มี  ความ
มั่นใจได้ว่ามีการบนัทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้  ซึ่ง ทรัพย์สิน 
ตลอดจนป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั โดยคณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระท าหน้าที่ก ากบัดแูลสอบทาน งบการเงิน รวมทัง้ประเมิน
ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่ได้ว่า งบการเงินของบริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) แสดงส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดง
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดถกูต้องในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ของ บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ได้รับการแตง่ตัง้ตามมติของคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้บริษัท 
มีการด าเนินงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยง มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้มีการจดัท าและเปิดเผยรายงานทางการเงินที่  ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม
มาตรฐานและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น คือ 

นางสวุรรณี  ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายก าชยั บญุจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ 
ดร.สพุจน์ เธียรวฒุิ  กรรมการตรวจสอบ 

 
โดยทัง้ 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระทัง้หมด และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตาม ที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่และพิจารณาในเร่ืองส าคญัตา่งๆ โดยสรุป ดงันี ้ 
1. พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2562 ของบริษัท ซึ่งผ่านการสอบทานและ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว โดยได้เชิญผู้สอบบญัชีร่วมประชมุทกุครัง้ที่มีการพิจารณา งบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจ าปีเพื่อให้มัน่ใจได้ว่า การจัดท างบการเงินมีการเปิดเผยข้อมลูที่เพียงพอ ทนัต่อเวลา การ
ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรอง ทัว่ไปก่อนเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาอนมุตัิ  

2. สอบทานความเหมาะสมของรายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูของรายการดงักลา่วตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า บริษัทมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใส
เป็นธรรม และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ  

3. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบ จากรายงานการตรวจสอบ ภายใน 
ของผู้ตรวจสอบภายในทกุไตรมาส ซึง่ครอบคลมุระบบงานท่ีส าคญัของบริษัท ตลอดจนติดตาม และให้ค าแนะน า
ต่างๆ กบัผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มัน่ใจวา่ฝ่ายจดัการได้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อ เสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในและกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

4. การปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อก าหนด กฎระเบียบของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ 
ทานการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามหลกัของกฎหมายและแนวทางปฏิบตัิที่คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดไว้อย่าง



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

เคร่งครัด เพื่อให้บริษัทมีการด าเนินงานที่ถกูต้องและโปร่งใส สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้มี
สว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

5. การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้  และ
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี ตามเกณฑ์การประเมินของบริษัท ได้แก่ ความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้ สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีมติน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทก่อนเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดย
ได้แตง่ตัง้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2563 ดงันี ้ 

  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 
นางสาวกรองแก้ว ลมิป์กิตติกลุ   5874 
นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน 3930 
นายณฐัวฒุิ สนัติเพ็ชร 5730 

 
 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีการควบคมุภายในและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการ

ก ากบัดแูลกิจการที่ดี สอดคล้องกบัระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวข้อง มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ และได้
จดัท ารายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 

 
นางสวุรรณี ค ามัน่ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ก าหนดยทุธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมายและกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลมุความเสี่ยงหลกัทกุด้าน รวมทัง้ดูแลให้มีการวางระบบการบริหารจดัการความเสี่ยง
และพฒันาระบบให้มีประสทิธิภาพ  

ในรอบบญัชีปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายและเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสีย่งของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้รายงานความ
เสี่ยงที่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสรุปสาระส าคญัในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ ดงันี ้ 
 วิเคราะห์ปัจจยัเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้ประเมินแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีตอ่องค์กร ครอบคลมุความเสีย่ง 4 

ประเภท ดงันี ้
1) ความเสีย่งด้านธุรกิจ  
2) ความเสีย่งทางการเงิน  
3) ความเสีย่งจากการปฏิบตัิงาน  
4) ความเสีย่งจากปัจจยัภายนอก  

 ก าหนดแผนและแนวทางการบริหารจดัการบริหารความเสีย่ง เพื่อให้อยูใ่นระดบัท่ีบริษัทฯ ยอมรับได้หรือลดโอกาส
ที่จะเกิดความเสีย่งขึน้ในอนาคต  

 ติดตามและทบทวนการด าเนินงานตามแผนการบริหารจดัการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสีย่งที่ก าหนด  
ในรอบบญัชีปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้มุง่มัน่ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเต็มประสทิธิภาพตามแนวปฏิบตัิ

ในการก ากบัดแูลกิจการที่ดี สามารถควบคมุความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท  

 
 

 

ดร.สพุจน์ เธียรวฒุ ิ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
เราจะเป็นผู้ น าในการให้บริการรับ-ส่งบุคลากรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยความมุ่งมั่นพัฒนาการ

ให้บริการเพื่อให้เกิดความพงึพอใจแก่ผู้ใช้บริการและสร้างมาตรฐานการให้บริการจนเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
 

พันธกิจและวัตถุประสงค์  
- รักษาฐานธุรกิจให้เข้มแข็ง เสริมสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจอยา่งตอ่เนื่องสูค่วามยัง่ยืน 
- การปรับใช้เทคโนโลยีในการให้บริการและควบคมุการเดินรถเก่ียวเนื่องกบัความปลอดภยัและตอบสนองความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการอยา่งสม ่าเสมอ 
- การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการปฏิบตัิงานอย่างมี

ประสทิธิภาพ 
 

กลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท (Strategy) 
- การรักษาฐานลูกค้าเดิมควบคู่กับสร้างฐานลูกค้าใหม่ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่

ผู้ใช้บริการ 
- การพฒันาระบบปฏิบตัิการและมาตรฐานการให้บริการรับ-สง่บคุลากรท่ีมีคณุภาพ 
- การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของบคุลากรให้ได้มาตรฐาน 

 
เป้าหมายระยะยาวของบริษัท 
- ระยะเวลา 1 ปี : บริษัทฯ ยงัมุ่งเน้นด าเนินงานตามกลยุทธ์หลกัและพนัธกิจขององค์กร โดยวางเป้าหมายการ

เติบโตของรายได้จากการให้บริการประมาณ 5 - 10% จากลกูค้ารายเดิมและลกูค้ารายใหม่จากการขยายพืน้ที่
นอกเขตภาคตะวนัออก อีกทัง้การบริหารจดัการต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายลดลงจากปีก่อน  โดยบริษัท
ตัง้เป้าหมายการเติบโตในปีไมน้่อยกวา่ 5 - 10% และรักษาอตัราการท าก าไรไมต่ ่ากวา่ 10% 

- ระยะเวลา 3 ปี : บริษัทฯ ยงัมีเป้าหมายในการพฒันาระบบบริหารบคุลากรอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สร้างวฒันธรรม
องค์กร การพัฒนาความรู้ความสามารถของนักขับอย่างมืออาชีพ การจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งให้
ตอบสนองตอ่กลยทุธ์และรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต 

 
  



โครงสรา้งรายไดข้องบรษัิท ส าหรับปี 2560 ถงึปี 2562 รายละเอยีด ดงันี ้
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 (หนว่ย: ล้านบาท) 
รายได้รวม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

คัน จ านวน ร้อยละ คัน จ านวน ร้อยละ คัน จ านวน ร้อยละ 
รายได้จากการให้บริการ          
1.   รถโดยสารของบริษัท 238 277.66 79.90% 280 352.40 83.53% 308 390.55 85.47% 
1.1   รถบสั 186 249.51 71.80% 193 289.83 68.70% 192 295.36 64.64% 
1.2   รถมินิบสั 11 4.52 1.30% 28 27.00 6.40% 30 37.15 8.13% 
1.3   รถตู้  33 21.62 6.22% 51 31.52 7.47% 79 53.51 11.71% 
1.4   รถตู้  วีไอพี 8 2.01 0.58% 8 4.05 0.96% 7 4.53 0.99% 
2.   รถโดยสารร่วมบริการ 90 69.84 20.10% 90 69.48 16.47% 74 66.41 14.53% 
รวมรายได้จากการให้บริการ 328 347.50 100.00% 370 421.88 100.00% 382 456.96 100.00% 
รายได้อื่น  1.14   1.98   1.93  

 

ภาพกราฟ โครงสร้างรายได้ของบริษัท ส าหรับปี 2560 ถงึปี 2562  แยกตามอุตสาหกรรมของลูกค้า ดังน้ี 
 

(หนว่ย: ล้านบาท) 

 
 

จากภาพแสดง สดัสว่นรายได้จากการให้บริการแยกตามอตุสาหกรรมของลกูค้าที่มีความหลากหลาย เนื่องจาก
บริษัท ต้องการป้องกนัไมใ่ห้กลุม่ลกูค้ามกีารกระจกุตวัและพึง่พงิกลุม่อุตสาหกรรมใดๆ มากเกินไป ซึง่อาจมคีวามเสีย่ง
หากอตุสาหกรรมนัน้อยูใ่นชว่งวิกฤตจากเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม สิง่แวดล้อมและเทคโนโลยี 

 

ชิน้สว่นประกอบรถยนต์ ผลิตยางรถยนต์
น า้มนัเชือ้เพลิงและปิ

โตรเคมี
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สินค้าอปุโภค เหลก็ อ่ืนๆ 

ปี 2560 90.65 46.51 29.37 68.66 27.51 33.21 51.59

ปี 2561 129.73 45.41 42.94 72.71 28.7 32.82 69.57

ปี 2562 135.15 45.38 51.03 70.00 30.76 32.92 91.72

0

20

40

60

80

100

120

140

160

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562



ขอ้มลูทั่วไปและขอ้มลูส าคญัอืน่ 

3 
 

ข้อมูล รายละเอียด 
ชือ่ บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
สถานทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ 700/199 หมูท่ี่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 20160 
ประเภทธุรกิจ บริการ (การให้บริการรับสง่ บคุลากร) 
เลขทีท่ะเบียนบริษัท 0107558000105 
โทรศพัท์ 038-468-788 
โทรสาร 038-468-788 
จ านวนทนุจดทะเบียน 618,750,000 
จ านวนหุ้นสามญั 617,310,058 
เลขานกุารบริษัท คณุสกุานดา พทุธรักษา / 063-903-0049 / sukarnda@atp30group.com 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ คณุโชติกา วีระศิลป์ / 038-468-789, 091-774-4432 / chotiga@atp30group.com 
นายทะเบียนหลกัทรพัย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จ ากดั (ประเทศไทย) 
ผู้สอบบญัชี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เว็บไซต์บริษัท www.atp30.com 

 
ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายทีอ่าจมี ผลกระทบด้านลบตอ่การด าเนินธุรกิจของ 
บริษัทอยา่งมีนยัส าคญั  
 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัทฯ เร่ิมประกอบธุรกิจการให้บริการรับ-สง่ บคุลากรเมื่อวนัที่ 20 ตลุาคม 2548 โดยมีผู้ก่อตัง้ได้แก่ นายปิยะ 
เตชากลู ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์และนายชาตชิาย พานิชชีวะ ร่วมกนัและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
เมื่อวนัที่ 27 สิงหาคม 2558 นบัจากนัน้ได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั การเปลี่ยนแปลง และพฒันาการที่ 
ส าคญัของบริษัท สรุปได้ดงันี ้

ปี รายละเอียด 

2560 - ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 วนัที่ 3 เม.ย. บริษัทฯ มีการประกาศจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินการปี 
2559 เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.04473 บาทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 19.68 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 94.74 ของก าไร
สทุธิหลงัหกัส ารองทางกฎหมาย ก าหนดวนัจา่ยเงินปันผลวนัที่ 2 พ.ค. 2560 มีรายละเอียด ดงันี ้
1.        จา่ยเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั อตัรา 8:1 หุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 0.03125 บาทตอ่หุ้น (เศษของหุ้นปันผลให้

ปัดทิง้) 
2.         จา่ยเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.01348 บาท 
3.         บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับการจา่ยหุ้นปันผลและการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงันี ้

-     รองรับการจา่ยหุ้นปันผลจ านวน 55.00 ล้านหุ้นสามญั 
-     รองรับการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จ านวน 123.75 ล้านหุ้นสามญั (1 หุ้นสามญั) 
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ปี รายละเอียด 
- บริษัทฯ มีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จ านวน 123,750,000 หน่วย 

ให้สิทธิแกผู่้ ถือหุ้นเดิม 4:1 หุ้นสามญั ระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี ตัง้แตว่นัที่ 24 พ.ค. 60 ถึงวนัที่ 23 พ.ค. 62 ราคาการ
ใช้สิทธิฯ 0.85 บาทตอ่หุ้นสามญั 

- บริษัทฯ มีรถโดยสารที่ให้บริการของบริษัทจ านวน 238 คนั ซือ้เพิ่มในระหวา่งปีจ านวน 62 คนัและขายรถตู้จ านวน 1 
คนั 

      - เดือนสิงหาคม บริษัทได้รับมาตรฐานการรับรองการบริหารความปลอดภยัทางถนน (BSI ISO39001 : 2012 Road 
traffic safety management system) นบัตัง้แตว่นัที่ 1 ส.ค. 60 ถึงวนัที่ 23 พ.ค. 63 

2561 - ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 วนัที่ 2 เม.ย. บริษัทมีการประกาศจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินการปี 
2560 เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.030 บาทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 15.64 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 62.96 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัส ารองทางกฎหมาย ก าหนดวนัจา่ยเงินปันผลวนัที่ 30 เม.ย. 2561 

- บริษัทฯ มีรถโดยสารที่ให้บริการของบริษัทจ านวน 280 คนั ซือ้เพิ่มในระหวา่งปีจ านวน 44 คนัและขายรถบสัจ านวน 2 
คนั 

2562 - ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 วนัที่ 2 เม.ย. บริษัทมีการประกาศจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินการปี 
2561 เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.040 บาทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 21.63 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 56.51 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัส ารองทางกฎหมาย ก าหนดวนัจา่ยเงินปันผลวนัที่ 30 เม.ย. 2562 

- ที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 4/2562 วนัที่ 5 พ.ย. บริษัทมีการประกาศจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการ
ด าเนินงานเก้าเดือนปี 2562 เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.020 บาทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 12.35 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อย
ละ 36.02 ของก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองทางกฎหมาย ก าหนดวนัจา่ยเงินปันผลวนัที่ 4 ธ.ค. 2562  

- บริษัทมีรถโดยสารที่ให้บริการของบริษัทจ านวน 308 คนั ซือ้เพ่ิมในระหวา่งปีจ านวน 30 คนัและขายรถบสัจ านวน 1 
คนั 

2563 - ที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2563 วนัที่ 25 ก.พ. บริษัทมีมติจา่ยเงินปันผลส าหรับปีส าหรับผลการด าเนินงานปี 
2562 เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.020 บาท จ านวน 12.35 ล้านบาท ซึง่มีจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วเป็นเงินสด
ในอตัราหุ้น 0.020 บาท จ านวน 12.35 ล้านบาท รวมทัง้สิน้ 25.70 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 55.59 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัส ารองทางกฎหมาย ก าหนดวนัจา่ยเงินปันผลส าหรับปีวนัที่ 30 เม.ย. 2563 โดยจะเสนออนมุตัิที่ประชมุสามญั
ประจ าปี 2563 ตอ่ไป 
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รายการ   ตรวจสอบแล้ว 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)     
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.73 0.72 0.81 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.60 0.60 0.67 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.60 0.61 0.73 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 8.72 8.30 7.82 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 41.30 43.35 46.06 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ เทา่ 439.80 425.80 433.09 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั 0.82 0.85 0.83 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า เทา่ 10.77 11.59 11.70 
ระยะเวลาช าระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้า วนั 33.42 31.05 30.77 
วงจรเงินสด วนั 8.70 13.15 16.13 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratios)     
อตัราสว่นก าไรขัน้ต้น % 23.38 25.57 25.69 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 12.30 14.98 14.79 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร % 162.75 141.19 167.31 
อตัราก าไรสทุธิ % 7.53 9.65 10.20 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 9.91 13.17 12.64 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratios)     
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 4.45 5.86 6.31 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 15.26 16.46 17.56 
อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์ เทา่ 0.59 0.61 0.62 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratios)     
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.34 1.17 0.86 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 6.30 7.06 10.39 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั เทา่ 0.72 0.70 0.69 
อตัราการจา่ยเงินปันผล % 62.96 56.51 55.59 

หมายเหต ุ: อตัราการจ่ายเงินปันผล ค านวณมาจากเงินปันผลจ่ายส าหรบัปี หารด้วยก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมายของปี 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ ให้บริการรถโดยสารขนสง่บคุลากรระหว่างแหลง่ที่พกัอาศยัใน
เขตชุมชน ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออก ซึ่ง
ได้รับใบอนญุาตผู้ประกอบการขนสง่ไม่ประจ าทางจากกรมการขนสง่ทางบก มีบริษัทมีรถโดยสารที่ให้บริการ 2 รูปแบบ
ดงันี ้

1. รถโดยสารของบริษัทรวมจ านวน 308 คนัหรือคิดเป็นร้อยละ 80.63 ประกอบด้วย รถบสัจ านวน 192 คนั
หรือคิดเป็นร้อยละ 50.26 สว่นที่เหลือเป็นประเภทอื่นได้แก่ รถมินิบสั รถตู้  และรถตู้  วีไอพี คิดเป็นร้อยละ 
30.37 ของจ านวนรถโดยสาร 

2. รถโดยสารรถร่วมบริการรวมจ านวน 74 คนัหรือคิดเป็นร้อยละ 19.37 ประกอบด้วย รถตู้จ านวน 63 คนั
หรือคิดเป็นร้อยละ 16.49 สว่นท่ีเหลอืเป็นรถบสัคิดเป็นร้อยละ 2.88 ของจ านวนรถโดยสาร 
 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้น ามาตรฐานการบริหารความปลอดภยัทางถนน (BSI ISO39001: 2012 Road traffic 
safety management system) มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการเดินรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่อ
ลกูค้าให้เกิดความพงึพอใจมากที่สดุ อีกทัง้การให้ความส าคญัในการพฒันาคณุภาพของพนกังาน โดยเฉพาะนกัขบัตัง้แต่
กระบวนการสรรหา ค่าตอบแทนและสวสัดิการ การอบรม การสร้างจิตส านึกในการให้บริการและปลกูฝังการใสใ่จต่อ
คณุภาพชีวิตและทรัพย์สนิของผู้โดยสารและผู้ ร่วมใช้เส้นทาง 

 
สามารดูขอ้มูลเพ่ิมเติม ไดจ้ากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 ในเว็บไซต์ตลาดหลกัทรพัย์ฯ (www.sec.or.th) 
หรือ เว็บไซต์บริษัทฯ (www.atp30.com)
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ภาพแสดง ขัน้ตอนการจัดหาและให้บริการลูกค้า  
 

 
 
ลักษณะการให้บริการ โดยแบง่สดัสว่นรายได้ออกเป็น 2 กลุม่คือ 
1. รายได้จากการให้บริการ 

รถโดยสารของบริษัท :  
รถโดยสารของบริษัทฯ ทกุคนัต้องมีลกัษณะที่ถกูต้องตามกฎหมาย โดยมีแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นพืน้สีเหลืองตวัอกัษร และ

ตวัเลขเป็นสีด า ขึน้ต้นด้วย 30-xxxx และมีโครงสร้างรถโดยสารที่เหมาะสมกบัการขนสง่บคุลากร มีความปลอดภยัและสะดวกสบาย 
ต่อผู้ โดยสาร โดยบริษัทได้ร่วมมือกับผู้ผลิตและจ าหน่ายรถชัน้น า อาทิ ฮีโน่ สแกนเนียและเมอร์เซเดส-เบนซ์ โตโยต้า และยู่ทง เป็น
ต้น ในการออกแบบโครงสร้างรถโดยสารที่เป็นมาตรฐาน 
รถโดยสารร่วมบริการ : 

รถโดยสารร่วมบริการ เป็นรถโดยสารที่อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัท จากการคดัเลือกและก าหนดนโยบาย ซึง่เป็น
ทัง้บคุคลหรือนิติบคุคล แตต้่องได้รับอนญุาตให้เป็นผู้ประกอบการรถ โดยสารขนสง่ไมป่ระจ าทางจากกรมการขนสง่ทางบกเทา่นัน้ 

2. รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับเงินฝากธนาคาร ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สินและรายได้อ่ืน อาทิ รายได้จากการให้บริการ 
ด้านการ บริหารเพิ่มเติมแก่รถร่วมบริการ เงินรับคืนกองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังานลาออกและการขายอะไหลท่ี่เสื่อมสภาพ เป็นต้น 

 
 
 
 

การน าเสนอรูปแบบรถและ
เส้นทางเดินรถให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า

กรณีใช้รถของบริษัท

รถโดยสารขนาดใหญ่ 
อาท ิรถบัส / รถมินิบัส

รถตู้ / รถตู้วีไอพี
จัดหารถให้ตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า

คัดสรรบุคลากรเพื่อเป็น
นักขับ

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
นักขับก่อนการให้บริการ

พร้อมให้บริการรับส่ง
บุคลากร

บริษัทบริหารและจัดการรับส่ง 
บุคลากรตามเส้นทางท่ีตกลงไว้กับ

ลูกค้า

บริษัทจัดท ารายงานการเดินทาง
ประจ าวันเพื่อรายงานแก่ลูกค้า

บริษัทเรียกเก็บค่าบริการ
กับลูกค้าตามสัญญา

กรณีใช้รถร่วม

รถบัส / รถตู้

บริษัทคัดเลือกรถร่วม

ลูกค้าลงนามในสัญญา
ว่าจ้างบริการรับส่ง

บุคลากร

ประเภทรถโดยสารจ านวนรถ

โดยสาร /จ านวนผู้โดยสาร /เส้นทาง 

/ตารางเวลาการเดินรถ /ค่าใช้จ่าย 
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นโยบายและลักษณะการตลาดที่ส าคัญ 
กลยุทธ์การแข่งขัน 

เน่ืองจากธุรกิจรถโดยสารไม่ประจ าทางไม่มีข้อจ ากัดในการเข้าท าธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ หากมีปัจจยัด้านแหล่งเงินทนุที่ 
เพียงพอ มีใบอนญุาตผู้ประกอบการขนส่งและต้องมีผู้ขบัข่ีที่มีใบอนญุาตตรงตามประเภทที่กฎหมายก าหนด จงึท าให้มีจ านวนผู้ประกอบการ 
รถขนสง่ โดยสารไมป่ระจ าทางรายใหมเ่กิดขึน้จ านวนมาก โดยในปี 2561 มีจ านวนผู้ประกอบการรถโดยสารไมป่ระจ าทางเทา่กบั 42,006 ราย 
และในปี 2562 มีจ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึน้เป็น 43,251 ราย หรือเพ่ิมขึน้ คิดเป็นร้อยละ 2.96 ซึง่สว่นใหญ่จะเน้นการแข่งขนัทางด้านราคา
และการบริการเป็นหลัก ทัง้นีฝ่้ายบริหารของบริษัท ประเมินส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 2 ของจ านวนโรงงานนิคมอุตสาหกรรมพืน้ที่
ให้บริการ อาทิ นิคมอตุสาหกรรม อมตะซิตีช้ลบรีุ แหลมฉบงัชลบรีุ อมตะซิตีร้ะยอง มาบตาพดุระยอง เหมราชระยองและโรจนะระยอง  

จดุเด่นของบริษัท มีกระบวนการเดินรถที่เป็นมาตรฐาน เน้นคณุภาพงานบริการที่โดดเด่น ตามแนวทางการปฏิบตัิการบริหารความ 
ปลอดภยับนท้องถนนตามมาตรฐาน ISO: 39001:2012 อีกทัง้การให้ค าแนะน าเก่ียวกับการใช้บริการรถโดยสารให้เหมาะสมกบัเส้นทางของ
ลกูค้า เพ่ือเป็นการลดคา่ใช้จา่ย โดยมีกลยทุธ์การแข่งขนั ดงันี ้
1.  กลยุทธ์ด้านบริการ (Service) 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท มีปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการบริการอยา่งต่อเน่ือง ท าให้บริษัทได้รับมาตรฐานการบริหารความ 
ปลอดภยัทางถนน (BS ISO39001 : 2012 Road traffic safety management system) โดยยดึหลกันโยบายในการให้บริการ 3 ประการ คือ 
หลกัความปลอดภยั (Safety) หลกัความน่าเชื่อถือ (Reliability) และหลกัความสะดวกสบาย (Comfort) ด้วยการก าหนดมาตรฐานการบริการ 
ดงันี ้ 

มาตรฐานรถโดยสาร 
รถโดยสารของบริษัททกุคนัเป็นรถใหม่ โดยลักษณะของตวัรถภายนอกจะออกแบบเฉพาะส าหรับการใช้รับ -ส่ง บุคลากร 

ตามหลกัวิศวกรรมและทางกฏหมาย อีกทัง้แชสซีและเคร่ืองยนต์ (Bus body and Chassis) จากบริษัทชัน้น า อาทิ ฮีโน่ สแกนเนีย 
และเมอร์เซเดส-เบนซ์ โตโยต้า และยูท่ง เป็นต้น ตวัถงัมีการออกแบบลกัษณะการใช้งานโดยค านึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกัการติด 
ตัง้ระบบปรับอากาศเป็นอปุกรณ์ใหมท่กุชิน้ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครัน อาทิ ทีวี เคร่ืองเสียง ชดุปฐมพยาบาล ถงัดบัเพลิง 
และอปุกรณ์ด้านความปลอดภยั เพื่ออ านวยความสะดวกสบายและปลอดภยัตอ่ผู้ โดยสาร 
มาตรฐานพนักงานขับรถ 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการสรรหานกัขบัเป็นอยา่งมาก ตัง้แตก่ารคดัเลือกอยา่งเข้มงวด อาทิ สมัภาษณ์ ตรวจสอบประวตัิ 
ทดสอบการขับข่ีและตรวจสอบสภาพร่างกาย เป็นต้น เม่ือรับเป็นนักขับต้องผ่านการอบรมความรู้ ความสามารถและการปฏิบตัิงาน 
อยา่งถกูต้อง เชน่ การสร้างจิตส านึกในการให้บริการ การรักษาดแูลสภาพรถ การขบัข่ีอยา่งปลอดภยั ตลอดจนการวดัผลการปฏิบตัิ  
งานอยา่งตอ่เน่ือง 
มาตรฐานการควบคุมการเดินรถ  

บริษัทฯ มีระบบติดตามรถโดยสารของบริษัททกุคนั เรียกว่า GPS Tracking Systems เป็นแบบ Real time โดยเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบตัิการจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบสถานะ สอดส่องพฤติกรรมและสนบัสนนุการท างานของนกัขบั อาทิ ตรวจสอบความ 
พร้อมก่อนการให้บริการไม่น้อยกวา่ 30 นาทีและการควบคมุความเร็วรถไม่เกิน 80 กม./ชม. ตลอดการปฏิบตัิหน้าที่ผ่านกล้อง วงจร
ปิด ภายในรถโดยสารบริษัท เม่ือนักขับให้บริการรับส่ง บุคลากรเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ OP จะท าสรุปรายงานจากข้อมลูเป็น
รายงานประจ าวนั (Daily Report) และรายงานประจ าเดือน (Monthly Report) ให้กบัลกูค้าตรวจทานเสมอ 
มาตรฐานการซ่อมบ ารุง  

บริษัทฯ มีการควบคมุระบบการดแูลรักษาเคร่ืองยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับรถโดยสารของบริษัทเป็นไป  ตาม 
นโยบายการเก็บรักษา การเบิกใช้ การควบคมุสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายซ่อมบ ารุงเป็นผู้ รับผิดชอบ ทางบริษัทจะ
ท าการฝึกอบรมพนกังานให้มีความรู้ ความสามารถอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้เกิดความช านาญ และก าหนดแผนการซอ่มบ ารุงที่ชดัเจน 
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โดยไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหาย ช ารุดหรือติดขดัเพื่อให้รถโดยสารของบริษัททกุคนัมีสมรรถภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อีกทัง้ทาง
บริษัทได้จดัรถซ่อมบ ารุงเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อซ่อมบ ารุงนอกสถานที่ ลกัษณะการดแูลและการซ่อมบ ารุงสามารถแบง่เป็น 2 
ประเภท ดงันี ้
- การดแูลรักษาประจ าวนั เป็นการดแูลความสะอาดและความเรียบร้อยของรถโดยสาร อาทิ การท าความสะอาดเบาะที่นัง่ 

การฉีดพ่นน า้ยาฆ่าเชือ้โรค และการเก็บอปุกรณ์ภายในรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนใช้งานตอ่ไป เป็นต้น โดยเป็นความ
รับผิดชอบของนกัขบัและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 

- การซอ่มบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) เป็นตามแผนการซอ่มบ ารุง หากพบปัญหาใหญ่ เชน่ เคร่ืองยนต์
และชว่งลา่งเกิดการเสียหายจะน าสง่ศนูย์ซอ่มทนัที 

2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
บริษัทฯ มีนโยบายการก าหนดราคาอยา่งเหมาะสมและยตุิธรรม ควบคูก่บัการให้บริการที่มีคณุภาพสงู (Premium Strategy) อาทิ รถ

โดยสารของบริษัททกุคนัเป็นรถใหม่ ลกัษณะของรถเหมาะกับการให้บริการ นักขับมีความเชี่ยวชาญ ระบบการติดตามที่ทนัสมัย  และการ
บริหารจดัการกระบวนการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ (Flee Management System) เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ โดยสาร สอดคล้องกบัหลกัการ
ก าหนดราคา อีกทัง้การค านึงถึงการลงทนุรถโดยสารของบริษัทที่มีระยะเวลาประมาณ 1-5 ปี โดยก าหนดคา่บริการ 2 ประเภท ดงันี ้

1. การก าหนดค่าบริการแบบคงที่ (Fixed - Rate Contract) คือการก าหนดตามระยะทางตามค่าบริการต่อเที่ยวที่ระบุไว้ใน
สญัญา ซึง่ไมมี่การเปลี่ยนแปลงตามราคาน า้มนั 

2. การก าหนดคา่บริการผนัแปรตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน า้มนัเชือ้เพลิง (Floating - Rate Contract) แบง่เป็น 2 รูปแบบ 
ดงันี ้
2.1       การก าหนดคา่บริการแบบคงที่ตามระยะทางที่ผนัแปรตามอตัราคา่น า้มนัชดเชย ค านวณจากปริมาณการใช้น า้มนั 

แต่ละเส้นทาง บวกส่วนต่างของราคาน า้มนั (ราคาน า้มนัเฉลี่ยปัจจบุนัเปรียบเทียบราคาน า้มนัตามสญัญา) หาก 
สว่นตา่งราคาน า้มนัเฉลี่ยปัจจบุนัมากกวา่ บริษัทจะได้รับอตัราคา่น า้มนัชดเชยจากลกูค้า หากสว่นตา่งราคาน า้มนั
ตามสญัญามากกวา่ บริษัทจะให้สว่นลดกบัลกูค้าแทน 

2.2      การก าหนดคา่บริการผนัแปรตามราคาน า้มนัและระยะทางที่ให้บริการ (Minimum Guarantee) เป็นการก าหนดคา่ 
บริการขัน้ต ่าตามต้นทนุบริการส าหรับคา่งวดรถ คา่จ้างนกัขบั และคา่น า้มนัตามจริง สว่นรายได้ตามระยะทางที่ให้ 
บริการกบัลกูค้า 

3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
บริษัทฯ มีฝ่ายการตลาด ท าหน้าที่หาลกูค้า 2 ช่องทางคือ 1) ทางลกูค้าติดตอ่มาทางบริษัท โดยตรงคิดเป็นร้อยละ 69.24 ของลกูค้า 

ทัง้หมด ส่วนใหญ่เป็นการแนะน าจากลกูค้ารายเดิมของบริษัท และ 2) การเข้าร่วมประกวดราคา / การประมลูราคา (Price Action) คิดเป็น 
ร้อยละ 30.76 ของลกูค้าทัง้หมด โดยที่ผ่านมาการรับงานสว่นใหญ่เป็นการแนะน าจากลกูค้ารายเดิมของบริษัท เน่ืองจากบริษัทไม่มีนโยบาย 
ในการแข่งขนัด้านราคาเพ่ือให้ได้งาน แต่จะเน้นการรักษาคณุภาพของการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพคุ้มคา่กับคา่บริการที่ลกูค้าจะต้อง 
จา่ย ซึง่ที่ผ่านจะเห็นได้วา่ลกูค้ารายเดิมที่ได้รับบริการยงัคงใช้บริการอยา่งตอ่เน่ืองเกือบทกุราย 

การประชาสัมพันธ์ (Promotion) 
บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ อาทิ เว็บไซต์บริษัท SET หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ออนไลน์ FB Line การ

สัมภาษณ์สดและวิทยุ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ (Brand Recognition) และการจดจ า (Brand 
Awareness)  

 
 
 



ลกัษณะการประกอบธรุกจิ  

10 
 

4. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท เป็นผู้ ประกอบการในภาคการผลิตมีสถานที่ตัง้โรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือนอกนิคม

อตุสาหกรรมในพืน้ที่ภาคตะวนัออกเป็นหลกั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีจ านวนลกูค้าทัง้สิน้ 39 ราย แบง่เป็นพืน้ที่การให้บริการ ดงันี ้
พืน้ที่ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรีุ 8 8 10 
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ชลบรีุ 1 1 1 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยอง 5 5 5 
นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ระยอง 6 6 6 
นิคมอตุสาหกรรมเหมราช ระยอง 4 3 3 
นิคมอตุสาหกรรมโรจนะ ระยอง 1 1 1 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 1 1 
จงัหวดัปราจีนบรีุ 1 1 1 
จงัหวดัสระบรีุ 1 1 1 
จงัหวดัระยอง 4 4 7 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี - 1 1 
กรุงเทพฯ 1 2 2 
รวม 33 34 39 

 
สามารดูข้อมูลเพ่ิมเติม ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 ในเว็บไซต์ตลาดหลกัทรพัย์ฯ (www.sec.or.th) หรือ เว็บไซต์บริษัทฯ 
(www.atp30.com) 
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บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุความเสี่ยงอยา่งเป็นระบบ โดยมีวตัถปุระสงค์แนวป้องกันและบริหารความ 
เสี่ยงให้สอดคล้องตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก าหนดมาตรการบริหารจัดการที่เพียงพอและ 
ติดตามแผนงานบริหารความเสี่ยงในระดบัองค์กร เพื่อให้การบริหารจดัการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ โดยสรุป 
ความเสี่ยงส าคญั ดงันี ้
ความเส่ียงด้านการด าเนินธุรกิจ 

ความเส่ียงจากการที่กลุ่มลูกค้าจ านวนน้อยรายและอยู่ในวงจ ากัด 
บริษัทฯ มีรายได้หลกัมาจากการให้บริการรับ-สง่ บุคลากรแก่โรงงาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจ านวนลกูค้า 39 ราย จาก 

1,954 โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมที่ทางบริษัทเป็นผู้ ให้บริการ และรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 456.96 ล้านบาท ซึ่งลกูค้ารายใหญ่ 10 
ล าดบัแรกมีรายได้จาการให้บริการเท่ากับ 235.49 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 51.53 ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทอาจได้รับผลกระทบ จากการมี 
ลกูค้าดงักลา่วหากไมมี่การตอ่สญัญา 

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ มีการก าหนดแผนและนโยบายที่ชดัเจนในการรักษาลกูค้ารายเดิมและรายใหม ่ลดการพึง่พิงลกูค้ารายใหญ่ บาง 
รายและกระจายกลุม่อตุสาหกรรมลกูค้าให้มีความหลากหลาย ทัง้นีบ้ริษัทเช่ือมัน่วา่โอกาสการสญูเสียลกูค้าค่อนข้างน้อยมาก ซึง่จากผลการ 
ด าเนินงานที่ผ่านมายงัสามารถรักษาลกูค้ารายเดิมได้เกือบทัง้หมด และในทกุปียงัสามารถหาลกูค้ารายใหมเ่พ่ิมเติมได้อยา่งตอ่เน่ือง    

การก าหนดแผนอนาคต โดยบริษัทฯ มีการก าหนดราคาเป็นไปตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละรายและระยะเวลาสัญญา
ประมาณ 3-5 ปี ท าให้เชื่อได้ว่าบริษัทจะสามารถขยายสว่นแบง่ทางการตลาดได้อีก นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้ความส าคญัในการกระจายความ
เสี่ยงจาก การจัดการลูกค้าในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Diversification) เพื่อลดความเสี่ยงจากกลุ่มลูกค้าเดียวกันอาจได้รับ
ผลกระทบจาก ปัจจยัทางเศรษฐกิจเดียวกนั 
 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงราคาน า้มันเชือ้เพลิงของตลาดโลก 
 บริษัทฯ มีการใช้น า้มนัดีเซลกบัรถโดยสารของบริษัททกุคนั ดงันัน้ความผนัผวนของราคาน า้มนัเชือ้เพลิงในตลาดโลกสง่ผล โดยตรง
ตอ่ต้นทนุการให้บริการของบริษัท เน่ืองจากบริษัทไมมี่การท าสญัญาซือ้น า้มนักบัผู้จ าหน่ายลว่งหน้า  
 อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ มีรูปแบบการก าหนดคา่บริการ 2 รูปแบบ คือ 1) การก าหนดคา่บริการแบบคงที่ สดัสว่นสญัญาการให้บริการคิด 
เป็นร้อยละ 53.85 และ 2) การก าหนดค่าบริการแบบผันแปรตามราคาน า้มนัและระยะทางที่ใช้บริการ สดัส่วนสญัญาคิดเป็นร้อยละ 46.15 
(รายละเอียดเพิ่มเติมข้อที่ 1.2 กลยทุธ์ด้านราคา (Price)) จะเห็นได้วา่สญัญาสว่นใหญ่เป็นการก าหนดคา่บริการแบบคงที่ ซึง่สามารถชว่ยลด 
ความเสี่ยงดงักลา่วได้ 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการบริหารและควบคุมต้นทุนน า้มันเชือ้เพลิง โดยการน าระบบสารสนเทศเข้ามาร่วมเก็บข้อมูลและ
ประมวลผลเพื่อให้ทราบการใช้ปริมาณน า้มนัเชือ้เพลิงในรถแต่ละคนั และน าข้อมลูมาวิเคราะห์  /แก้ไข/ป้องกัน/หาสาเหต ุเพื่อเสนอรายงาน
ฝ่ายบริหารต่อไป โดยฝ่ายบริหารน าข้อมูลการวางแผนเพื่อลดต้นทุนการให้บริการ และฝ่ายอบรมนักขับยั งสามารถเก็บรวบรวมข้อมลู
พฤติกรรมการขบัข่ีอยา่งประหยดัน า้มนั เพื่อมาใช้อบรมนักขับอย่าถกูต้อง ซึ่งจากการบริหารดงักลา่ว บริษัทคาดวา่จะสามารถลดต้นทนุการ
ให้บริการประมาณร้อยละ 5-10  
 ความเส่ียงจากการขาดแคลนนักขับ 

บริษัท ได้ให้ความส าคญักบันกัขบั โดยมีการก าหนดเงินเดือนและสวสัดิการตา่งๆ อยา่งเหมาะสม เน่ืองด้วยข้อจ ากดัในการรับสมคัร
นกัขบั (รายละเอียดเพิ่มเติมข้อที่ 2 นกัขบั (Driver)) เม่ือเข้าเป็นนักขบัต้องปฏิบตัิตามที่ทางบริษัทก าหนด จงึท าให้มีอตัราการลาออกของนัก
ขบัอยูใ่นระดบัสงู อาจเกิดปัญหาขาดแคลนนกัขบัไมเ่พียงพอตอ่การให้บริการ  

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้สร้างจิตส านึกแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานและสร้างกิจกรรมตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักขบัเสมือนกบัพนกังาน 
ทัว่ไปเพื่อสร้างความแตกต่างจากคนขับรถทัว่ไป กรณีที่ขาดแคลนนักขับ บริษัทจะให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการเป็นผู้ขับข่ีแทนเน่ืองจาก 
เจ้าหน้าที่ OP ซึ่งส่วนใหญ่จะมีใบอนญุาตขบัข่ีรถโดยสารไม่ประจ าทางและรับการอบรมเช่นเดียวกบันกัขับ จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
บริษัทมัน่ใจวา่สามารถป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่วได้ 
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 ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกิจ 
 ธุรกิจในการรับส่ง บุคลากรมีข้อจ ากัดในการเข้าสู่ธุรกิจน้อย (Low Entry Barrier) เน่ืองจากเป็นธุรกิจประเภทนีไ้ม่ต้องขอสมัปทาน 
จากทางภาครัฐ เพียงมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอก็สามารถเข้ามาเป็นผู้ ประกอบการได้ ส่งผลให้มีการแข่งขันทางด้านราคาสูง (Price 
Competition) ดงันัน้บริษัทจงึสร้างจดุแข็งด้านคณุภาพการบริหารจดัการกระบวนการเดินรถ บริหารจดัการต้นทนุให้ลกูค้าและความปลอดภยั 
เพ่ือสร้างความพอใจให้แก่ผู้ รับบริการ ซึง่น าไปสูค่วามเชื่อมัน่ในการให้บริการ (Brand Loyalty) และเกิดการโฆษณาแบบปากตอ่ปาก (Word 
of mount) 
 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันที่สงูขึน้เพื่อป้องกันความเสี่ยง อาทิ การให้บริการรถโดยสารที่
หลากหลาย (Product Variety) รูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกบังบประมาณตามความต้องการของลกูค้า (Product Design) และการให้
ค าปรึกษาด้านคา่ใช้จา่ยของลกูค้าตอ่หวัที่เหมาะสม (Optimising Cost per Man) เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจและป้องกนัความเสี่ยงจาก
การแข่งขนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู้จ าหน่ายยานพาหนะรายใหญ่น้อยราย 
 บริษัทฯ มีทะเบียนรายชื่อผู้ จ าหน่าย (AP vender lists) ส าหรับการซือ้ยานพาหนะไม่ก่ีราย ซึ่งหากทางผู้ จ าหน่ายยกเลิกหรืองด
จ าหน่าย บริษัทอาจได้รับผลกระทบไมส่ามารถจดัหารถโดยสารได้ทนัตามสญัญา อยา่งไรก็ดี บริษัทได้มีการหาผู้จ าหน่ายรายอื่นเพ่ิมเติมและ
มัน่ใจวา่จะสามารถลดความเสี่ยงดงักลา่วได้ 
 
ความเส่ียงด้านการบริหารการจัดการ 
 ความเส่ียงด้านการบริหารการจัดการโดยการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก 
 ผู้บริหารหลกัคือ นายปิยะ เตชากูล เป็นผู้จดัการบริษัท มาตัง้แต่การก่อตัง้บริษัทในปี 2548 เน่ืองจากเป็นผู้ มีประสบการณ์ และชื่อ 
เสียงในวงการธุรกิจการให้บริการขนสง่มายาวนาน ซึง่ได้รับความน่าเชื่อถือและความสมัพนัธ์อนัดีกบัทางลกูค้า ท าให้ลกูค้ามีความเชื่อมัน่ใน
ธุรกิจ หากมีการเปลี่ยนแปลง/ปรับเปลี่ยน ผู้บริหารหลกัอาจเกิดความเสี่ยงดงักลา่วได้ 
 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการจัดท าแผนธุรกิจทกุปีให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมตามขอบเขต อ านาจ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน พร้อมพฒันาอบรมบคุลากรให้เป็นมืออาชีพ เพ่ิมแรงจงูใจและผลตอบแทนตามความรู้ความสามารถ เพ่ือลดการ
พึง่พิงผู้บริหารหลกั 
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จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจ านวน 154,687,500 บาท โดยมีทนุช าระแล้วจ านวน 154,327,514.50 บาท 

แบง่เป็นหุ้นสามญั 617,310,058 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท ราคาตลาดเฉลี่ยทัง้ปี 1.44 บาท  
 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่และกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ดังนี ้
ล าดับ รายช่ือกลุ่มผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 ครอบครัวพานิชชีวะ 118,125,000 19.14 
 นายชาติชาย พานิชชีวะ 80,325,000 13.01 
 นางสมหะทยั พานิชชีวะ (บคุคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพย์ฯ ของนายชาติชาย ) 9,450,000 1.53 
 นายพาทิศ พานิชชีวะ (บคุคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพย์ฯ ของนายชาติชาย ) 9,450,000 1.53 
 นายสาริศ พานิชชีวะ (บคุคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพย์ฯ ของนายชาติชาย ) 9,450,000 1.53 
 ด.ญ. อาภาพิศ พานิชชีวะ (บคุคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพย์ฯ ของนายชาติชาย ) 9,450,000 1.53 
2 ครอบครัวเตชากูล 100,419,894 16.27 
 นายปิยะ เตชากลู 55,000,000 8.91 
 นางสายสทุธ์ิ เตชากลู (บคุคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพย์ฯ ของนายปิยะ) 45,419,894 7.36 
3 ครอบครัวกรมดิษฐ์ 72,140,199 11.69 
 ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์ 42,750,000 6.93 
 บจ. กรมดิษฐ์ คอร์ป 29,390,199 4.76 
4 นายพงษ์ชัย จงไพศาลศิลป์ 16,159,500 2.62 
5 นายบัณฑิต ตุงคะเศรณี 15,372,000 2.49 
6 นางสาววิภาวี กรมดิษฐ์ 12,837,903 2.08 
7 นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ 12,656,250 2.05 
8 นางสาวจิตติมา จารุภราดา 9,846,700 1.60 
9 นายอภิรเมธ อุตรวณิช 8,405,400 1.36 
10 นายสุพัฒน์ ค้าผล 8,350,000 1.35 

 รวม 10 รายแรก 374,312,846 60.84 
 อื่นๆ 242,997,212 39.36 
 รวม 617,310,058 100.00 

 
สรุปรายการเปล่ียนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ตามวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562 ดังนี ้

ล าดับ รายชื่อ ณ 10 ม.ค. 2562 ณ 30 ธ.ค. 2562 การเปล่ียนแปลง 
  จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

กรรมการบริษัท       

1 นายชาติชาย พานิชชีวะ 76,024,800 13.87 80,325,000 13.01 4,300,200 0.70 

 คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 15,120,000 2.76 18,900,000 3.06 3,780,000 0.61 

2 ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์ 42,750,000 7.80 42,750,000 6.93 - - 
 คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 

3 นายปิยะ เตชากลู 55,000,000 10.03 55,000,000 8.91 - - 
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ล าดับ รายชื่อ ณ 10 ม.ค. 2562 ณ 30 ธ.ค. 2562 การเปล่ียนแปลง 
  จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

 คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 44,507,087 8.12 45,419,894 7.36 912,807 0.15 

4 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 7,560,000 1.38 9,450,000 1.53 1,890,000 0.31 

 คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 83,584,800 15.25 89,775,000 14.54 6,190,200 1.00 

5 นางสวุรรณี ค ามัน่ - - - - - - 

 คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 556,250 0.10 576,250 0.09 20,000 - 

6 นายก าชยั บญุจิรโชติ - - - - - - 

 คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 
7 ดร.สพุจน์ เธียรวฒุิ - - - - - - 

 คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 
ผู้บริหาร       

1 นายปิยะ เตชากลู 55,000,000 10.03 55,000,000 8.91 - - 
 คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 44,507,087 8.12 45,419,894 7.36 912,807 0.15 

2 นางสาวนิชานนัท์ รัตนเกต ุ 312,500 0.06 470,625 0.08 158,125 0.03 

 คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 
3 นางสกุานดา พทุธรักษา - - - - - - 

 คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 

4 นางสาวพรรณี คหูาวลัย์ - - - - - - 
 คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 

5 นางสาวโชติกา วีระศิลป์ - - - - - - 

 คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 
6 นายวินยั พุม่พิศ - - - - - - 

 คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 

7 นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 83,750 0.02 104,650 0.02 20,900 - 
 คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 

8 นางสาวปนดัดา โชติเนตร  - - - - - - 

 คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 

หมายเหต:ุ บริษัทฯ ไมมี่การจดัโครงการให้สิทธิแกผู่้บริหารในการซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท 
 
การกระจายการถือหุ้น ตามสัญชาติ ตามวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562 ดังนี ้

ผู้ถือหุ้น รวมทัง้สิน้ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 
 จ านวน

ราย 
จ านวนหุ้น % จ านวน

ราย 
จ านวนหุ้น % จ านวน

ราย 
จ านวนหุ้น % 

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

ผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าว 2 1,140,000 0.18% 1 900,000 0.14% 1 240,000 0.04% 
รวม 2,476 617,310,058 100.00% 6 39,325,087 6.37% 2,470 577,984,971 93.63% 

 
 
 
 
  



ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 

15 
 

การกระจายการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้น ตามวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562 ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น รวมทัง้สิน้ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

 จ านวน
ราย 

จ านวนหุ้น % จ านวน
ราย 

จ านวนหุ้น % จ านวน
ราย 

จ านวนหุ้น % 

ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกวา่ 0.5% 31 447,903,561 72.56% 2 37,697,750 6.11% 29 410,205,811 66.45% 

ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% 
แต่ไมต่ ่ากวา่หนึ่งหน่วยการซือ้
ขาย 

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

ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นต ่ากวา่หนึ่ง
หน่วยการซือ้ขาย 

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

รวม 2,476 617,310,058 100.00% 6 39,325,067 6.37% 2,470 577,984,971 93.63% 

 
ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder’s agreement)  

ส าหรับเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลกัทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีรายการเก่ียวโยง หรือ 
ด าเนินธุรกิจลกัษณะดงักลา่ว  
สามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติม ในการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 
การออกหลักทรัพย์อื่น 

บริษัทฯ มีใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จ านวน 123,750,000 หน่วย มีอาย ุ2 ปี ครบก าหนด 
การใช้สิทธิแปลงสภาพฯ เม่ือวนัที่ 23 พ.ค. 2562 โดยสามารถน ามาแปลงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญั ซึ่งมีผู้ ใช้สิทธิแปลงสภาพฯ จ านวน 
122,310,254 หุ้น อตัราหุ้นละ 0.85 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 103.96 ล้านบาท 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงิน หกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและส ารองต่างๆ 

ตามกฎหมาย หากมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจากปัจจยัต่างๆ 
อาทิ แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตและน าเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี เว้นแต่การ
จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลทางคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจให้จา่ยเงินปันผลได้ หากมีผลก าไรสทุธิหลกัหกัส ารองทางกฎหมายที่เพียงพอและ
รายงานตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตอ่ไป รายละเอียดดงันี ้

 
รายละเอียด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เงินปันผลประจ าปี (ล้านบาท) 9.68 5.93 15.64 21.93 *12.35 
เงินปันผลระหวา่งกาล (ล้านบาท) - - - *12.35 - 

หุ้นปันผล (ล้านบาท) - 13.75 - - - 
หุ้นสามญั (หุ้น/บาท) 440,000,000 440,000,000 521,462,375 617,310,058 617,310,058 

อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.022 **0.04473 0.030 0.040/0.020 0.020 
อตัราก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.044 0.053 0.079 0.079 - 

อตัราการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 89.92% 94.79% 62.96% 56.51% 55.59% 
 
หมายเหต:ุ  
- * ปี 2563 บริษัท เสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ส าหรับการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท ซึ่งได้

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

- **ปี 2560 บริษัท เสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ส าหรับการจ่ายเงินปันผลรวมในอตัราหุ้นละ 0.04473 บาท แบ่งเป็น 
1) จา่ยปันผลเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ในอตัรา 8 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอตัราการจา่ยปันผลเป็นหุ้นสามญัที่ 0.03125 บาท
ตอ่หุ้น 2) จา่ยปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.01348 บาท 
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คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

 
 
บริษัท มีคณะกรรมการบริษัท ทัง้หมด 7 ทา่น รายละเอียดดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ประเภทกรรม 
การ 

ต าแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย วันที่เร่ิมด ารงต าแหน่ง
กรรมการครัง้แรก 

นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธาน
กรรมการ 

กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

31 ตลุาคม 2548 

ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์ กรรมการ กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษา 

31 ตลุาคม 2548 

นายปิยะ เตชากลู กรรมการ กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร 

กรรมการผู้จดัการ / CEO /ผู้บริหาร
สงูสดุ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

31 ตลุาคม 2548 

นายชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานบริษัท

นางสุวรรณี ค าม่ัน

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายก าชัย บุญจิรโชติ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

นายประเสริฐ  อัครประถม
พงศ์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์

รองประธานบริษัท

นายปิยะ เตชากูล 

กรรมการผู้จัดการ

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

กรรมการ
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ประเภทกรรม 
การ 

ต าแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย วันที่เร่ิมด ารงต าแหน่ง
กรรมการครัง้แรก 

นางสมหะทยั พานิชชีวะ กรรมการ กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร 

กรรมการ 30 เมษายน 2556 

นางสวุรรณี ค ามัน่ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

30 เมษายน 2556 

นายก าชยั บญุจิรโชติ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

30 เมษายน 2556 

นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์  
(แทน ดร.สพุจน์ เธียรวฒิุ) 

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

25 กมุภาพนัธ์ 2563 

หมายเหต ุ: 
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 25 ก.พ. 2563 มีมติอนุมัติแต่งตัง้นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์ เข้ารับ

ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 25 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป 

- ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทและทุกต าแหน่งที่เ ก่ียวข้อง โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
เน่ืองจากทา่นจะเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการของส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) ซึง่มีเง่ือนไขการด ารงต าแหน่งที่
ท าให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปได้ 

- นางสกุานดา พทุธรักษา เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
- นางสาวปัทมาพร  ประสาทเขตการณ์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
- คณะกรรมการบริษัทที่ไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน 4 ทา่นคิดเป็นร้อยละ 57.14% 
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่นคิดเป็นร้อยละ 42.86 
- ปี 2562 ไมมี่กรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงู เคยเป็นพนกังานหรือหุ้นสว่นของบริษัทสอบบญัชีภายนอกที่บริษัท ใช้บริการ 
- ปี 2562 ไมมี่กรรมการที่เป็นผู้บริหารไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนที่อยูน่อกกลุม่ธุรกิจ 
- ปี 2562 บริษัทฯ ไมมี่ประวตัิการกระท าผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วนัที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 
 

 
 

 
 
** โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ  ไมมี่บริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม  

 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายในเลขานกุารบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ

แผนกควบคุม
คุณภาพ

แผนกความ
ปลอดภัย

แผนกปฏิบัติการ

บางพระ

ปราจีนบุรี

ชลบุรี

มาบตาพุด

สระบุรี

แผนก
การตลาด

แผนกซ่อม
บ ารุง

แผนกจัดซือ้

แผนกไอที

แผนกบุคคล

เลขานุการ

ผจก. อาวุโสฝ่ายการเงิน
และบัญชี

แผนกบัญชี แผนกการเงิน

คณะผู้บริหาร 

คณะกรรมการชุดย่อย  



โครงสรา้งการจดัการ  

20 
 

คณะกรรมการ ได้มีการก าหนดตารางการประชมุคณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าตลอดปี เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัสารเวลาได้อย่าง
เหมาะสมส าหรับปี 2562 มีรายละเอียดการประชมุดงันี ้

รายช่ือ คณะกรรม 
การบริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรม การ
บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรม 
การบริหาร 

นายชาติชาย พานิชชีวะ *#5/5 - - - *1/1 

ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์ **#5/5 - - - **1/1 

นายปิยะ เตชากลู #5/5 - - 1/1 1/1 

นางสมหะทยั พานิชชีวะ #5/5 - - - - 

นางสวุรรณี ค ามัน่ #5/5 *4/4 - - - 

นายก าชยั บญุจิรโชติ #5/5 4/4 - - - 

ดร.สพุจน์ เธียรวฒิุ #5/5 4/4 - *1/1 - 

น.ส. นิชานนัท์ รัตนเกต ุ - - - 1/1 - 

น.ส. ปัทมาพร 
ประสาทเขตการณ์ 

- - - 1/1 - 

หมายเหต ุ:     
- *ประธานกรรมการ ** รองประธานกรรมการ และ # กรรมการ 
- น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ ท าหน้าที่เป็นกรรมการและ เลขานกุารคณะกรรมการบริหาความเสี่ยง 
- ปี 2562 ไมมี่กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหารประชมุระหวา่งกนัเอง 
 
เลขานุการบริษัท 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2559 เม่ือวนัที่ 3 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตัง้ให้ นางสกุานดา พทุธรักษา ด ารงต าแหน่งเป็น
เลขานกุารบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 3 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป  
สามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติม ในเอกสารแนบรายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท
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ผู้บริหาร 
บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 8 ทา่นมีรายละเอียด ดงันี ้

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 

นายปิยะ เตชากลู กรรมการผู้จดัการ / CEO 
นางสาวนิชานนัท์ รัตนเกต ุ รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ 

ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์และธุรการ (รักษาการแทน) 
ผู้จดัการฝ่ายซอ่มบ ารุง (รักษาการแทน) 

นางสกุานดา พทุธรักษา เลขานกุารบริษัท 
นางสาวพรรณี คหูาวลัย์ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการเงินและบญัชี (CFO) 
นางสาวโชติกา วีระศิลป์ ผู้จดัการฝ่ายการเงินและควบคมุ 
นายวินยั พุม่พิศ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายปฏบิตัิการ 
นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ ผู้จดัการฝ่ายประกนัคณุภาพ 
นางสาวปนดัดา โชติเนตร ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์และธุรการ 

หมายเหต ุ: 
- นางสาวปนดัดา โชติเนตร เป็นผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์และธุรการ ลาออกเม่ือวนัที่ 01 ก.ค. 2562 
- นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ เป็นผู้จดัการฝ่ายซอ่มบ ารุง เม่ือวนัที่ 13 ม.ค. 2563 
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้พิจารณาก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู พร้อมทัง้
เสนอหลักการและข้อเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่รับผิดชอบและโครงสร้างกระบอกเงินเดือนของบริษัทและ
สามารถเทียบเคียงกบับริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนัได้และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนดงักลา่ว จากนัน้
น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีตอ่ไป มีหลกัการดงันี ้

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบีย้ประชุมต่อครัง้ที่มาประชุม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบ ความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทเทียบเคียงกับบริษัทอ่ืนที่อยู่ใน
ประเภทธุรกิจเดียวกนั ซึง่คิดรวมจากผลประกอบการประจ าปีของบริษัท ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หลงัหกัภาษีเงินได้นิติ
บคุคล 

1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนและกลั่นกรอง ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสงูใน

รูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน โบนัสและค่าบริหารงาน ที่เหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงินโดยเปรียบเทียบกับกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกัน ได้แก่ 1) ข้อมลูการส ารวจ
ค่าตอบแทนจากสถาบนั องค์กรและหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ 2) อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศค่าเฉลี่ย
อัตราเงินเฟ้อ 3) เชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทผลงานของแต่บุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ (Key Performance Indicator) และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนดงักลา่ว 
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2. นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

- การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัท  ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่มีมลูค่าตลาด (Market Capitalisation) 
ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทและบริษัทอ่ืนที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนักบับริษัทและเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีเพ่ือ
พิจารณาและอนมุตัิ 

- การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้ จัดการ โดยการก าหนดจ านวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จดัการจากการใช้ดัชนีชีว้ดัต่างๆ เป็นตวับ่งชีใ้นส่วนของสิทธิประโยชน์ อาทิการปรับอตัราเงินเดือนและโบนัส
ประจ าปี ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและผลการด าเนินงานของบริษัท  มีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท มี 2 รูปแบบ ดงันี ้
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบีย้ประชุมต่อครัง้ที่มาประชุม ตามมติค่าตอบแทนที่เสนอต่อที่ป ระชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ดงันี ้ 

รายช่ือ ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
 คณะกรรม 

การบริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหารความ 

เส่ียง 

รวม 

นายชาติชาย พานิชชีวะ 75,000 - - - 75,000 

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

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

นางสมหะทยั พานิชชีวะ 50,000 - - - 50,000 

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

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

ดร.สพุจน์ เธียรวฒิุ 50,000 40,000 - 15,000 105,000 

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

น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ - - - 10,000 10,000 

 
- โบนสักรรมการคิดเป็นรายบคุคล ในปี 2562 คิดรวมจากผลประกอบการประจ าปี ในอตัราไมเ่กิน 5% ของก าไรสทุธิ

ประจ าปีหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลจ านวนรวมทัง้สิน้ 0.62 ล้านบาท 
- คา่ตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน อาทิ เงินเดือน โบนสั คา่เบีย้เลีย้ง คา่สวสัดิการอ่ืน 

และเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาว ในปี 2562 จ านวน 15.33 ล้านบาท (ปี 2561 จ านวน 14.57 ล้านบาท) 
2. ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ คา่ตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร 
- ประกนัภยัเบ็ดเตล็ดทางธุรกิจส าหรับกรรมการ บริษัทฯ ทางได้จดัท าประกนัภยัดงักลา่ว กบับมจ. ไทยศรีประกนัภยั  
- เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้บริหาร ทางบริษัทฯ ได้จดักองทนุส ารองเลีย้งชีพให้กบัผู้บริหารโดยการสบทบใน

อตัราสว่นร้อยละ 3 ของเงินเดือน  
 



โครงสรา้งการจดัการ 

23 
 

บุคลากร 
 บริษัทฯ  มีพนักงานทัง้หมด 374 คน (ณ วนัที่ 17 มกราคม 2563) แบ่งเป็นพนักงานบริษัทและนักขบั ส าหรับปี 2562 บริษัทได้จ่าย
เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนจ านวน 116.75 ล้านบาท รายละเอียดดงันี ้

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

พนกังานบริษัท (คน) 57 67 76 
นกัขบั (คน) 234 271 298 
รวม (คน) 291 338 374 
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 78.14 99.60 116.75 

 
นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 

คณะกรรมการมีนโยบายการจา่ยค่าตอบแทนพนกังานที่สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดย
ค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับการเติบโตทาง
ธุรกิจของบริษัท และคา่เฉลี่ยอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยพิจารณาคา่ตอบแทนระยะสัน้และคา่ตอบแทนระยะยาวประกอบด้วย 1) ผลตอบแทน
ที่เป็นตวัเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน อาทิ เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง โบนัส ค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าล่วงเวลา 
เงินประกันสงัคมและเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ค่าสวสัดิการอ่ืน และเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาว 2) ผลตอบแทนอ่ืน ได้แก่ (2.1) 
ประกันภยัเบ็ดเตล็ดทางธุรกิจ เก่ียวกับด้านทางการเงิน ด้านการประกอบธุรกิจ ด้านกฎหมาย (2.2) เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยบริษัทได้
แตง่ตัง้ให้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสิกรไทย จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทนุ ซึง่บริษัทจะจา่ยเงินสมทบในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนและ
พนกังานจา่ยสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน 2.3) ประกนัชีวิตและอบุตัิเหตกุลุม่ 2.4) การตรวจสขุภาพประจ าปี 
นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการพฒันาและสร้างสรรค์ระบบความปลอดภยัและสขุอนามยัของพนักงาน โดยค านึงถึงกฎหมายและ
ระเบียบก าหนดในการปฎิบตัิงานต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอบุตัิเหต ุเช่น การตรวจวดัแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกายนกัขบั
ก่อนการปฎิบตัิงาน รวมถึงการตรวจสอบรถก่อนการให้บริการ การจดัฝึกอบรมด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานให้กบัพนกังานใหมท่กุครัง้ 
สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานประจ าปี 2562 

บริษัทฯ ได้ท าการรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมลู ข้อเสนอแนะและจดัท ารายงานเก่ียวกับการเกิดอบุตัิเหต ุส าหรับปี 2562 มีอบุตัิเหตุ
ขณะให้บริการจ านวน 23 ครัง้ ซึง่เป็นอบุตัิเหตเุพียงเล็กน้อยไมพ่บอบุตัิเหตรุ้ายแรง 
การพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองจากการฝึกอบรมภายในและการฝึกอบรมภายนอก เพื่อเพิ่มศักยภาพกับ
พนักงาน อาทิ ความรู้ ความสามารถและทกัษะในการท างานอย่างมืออาชีพ รองรับการเติบโตในอนาคตสามารถแข่งขันในระดบัสากลได้ 
รายละเอียดดงันี ้

การฝึกอบรมภายใน 
บริษัทฯ ได้จดัท าแผนการฝึกอบรมพนกังานเป็นรายปี ทัง้พนกังานบริษัทและนกัขบั โดยบริษัทจะเน้นให้ความส าคญักบันกัขบัเพราะ

ถือเป็นบคุลากรทีส่ าคญัทางธุรกิจในเร่ืองการขบัข่ี (Technical Skill) และศกัยภาพทางด้านจิตใจและบริการ (Soft Skill) ควบคูก่นัไปเพ่ือสง่
มอบคณุภาพให้แก่ผู้ รับบริการ รายละเอียดดงันี ้
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วันที่อบรม รายการฝึกอบรม จ านวนช่ัวโมง จ านวนพนักงาน 

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

 
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญ 

บริษัทฯ ไมมี่ข้อพิพาทด้านกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน ที่ส าคญัชว่ง 3 ปีที่ผ่านมา 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักเกณฑ์ของบริษัทมหาชนตามระเบียบปฏิบัติของ

ส านักงาน ก.ล.ต. โดยยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากับดแูลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นแนวทางปฏิบตัิภายใน
องค์กรให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายอย่างเสมอภาคและ
ยตุิธรรม อีกทัง้ให้ความส าคญัในการสร้างคณุคา่ทางธุรกิจในระยะยาว เพ่ือให้เกิดการเติบโตอยา่งยัง่ยืนและมุง่มัน่พฒันากิจการให้ด าเนินการ
สอดคล้องกับการก ากับดแูลกิจการให้เป็นไปตามหลกัการ CG Code และASEAN CG Scorecard พร้อมทัง้ติดตามดแูลการปฏิบตัิภายใน
องค์กรให้เป็นไปตามนโยบายและหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถน าไปใช้ในการปฎิบัติงานจริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายตา่งๆ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท  

ส าหรับผลการประเมินด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (CGR) ในปี 2562 มีผลการประเมิน CGR อยูใ่นระดบัดี ภาพแสดงผลประเมิน 
CGR ของบริษัทฯ ดงันี ้

 

 
คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าได้ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลจริยธรรมและคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

รายละเอียดดงันี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
 บริษัทฯ ให้ความส าคญักับสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ ถือหุ้นดงักล่าวครอบคลมุสิทธิขัน้พืน้ฐานต่างๆ 
อาทิ การซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบง่ในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมลูของกิจการอย่างเพียงพอ โดยมีนโนยายในการ
อ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้น รวมถึงนักลงทนุสถาบนัเข้าร่วมประชมุเพื่อออกเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอด
ถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่บริษัท เชน่ การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบั การเปลี่ยนแปลง
ในหนังสือบริคณห์สนธิและการลดทนุหรือเพ่ิมทนุ เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิขัน้พืน้ฐานดงักลา่วแล้ว บริษัทก าหนดให้มีการด าเนินการใน
เร่ืองตา่งๆ เพ่ือเป็นการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี  ้

1) บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบ อาทิ วนั เวลา สถานที่ วาระการประชมุและรายละเอียดที่
เก่ียวข้องลว่งหน้าก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนัหากมีมติพิเศษไมน้่อยกวา่ 14 วนั โดยเอกสารดงักลา่วต้องมีความถกูต้อง
และครบถ้วน ส าหรับหนงัสือเชิญประชมุจะเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัท ลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จดัส่งไปพร้อมกับหนังสือ
นดัประชมุ  

3) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงในการ
ประชมุ บริษัทฯ จะจดัสรรเวลาให้เหมาะสมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ ได้
อยา่งเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้ข้อมลูรายละเอียดในเร่ืองดงักลา่วอยา่งเพียงพอแก่ผู้ ถือหุ้น 

4) กรรมการทกุคนจะเข้าร่วมประชมุ เว้นแตก่รณีที่มีเหตจุ าเป็น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามในเร่ืองที่เก่ียวข้องได้ 
5) เม่ือการประชมุเสร็จสิน้ บริษัทจะจดัท ารายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ

ตรวจสอบได้ 

ปี 2559

ร้อยละ 66

ปี 2560

ร้อยละ 75

ปี 2561

ร้อยละ  82

ปี 2562

ร้อยละ  82
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ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นในการ
สอบถามหรือสื่อสารกับทางบริษัทและการกระท าอ่ืนใด อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นหรือการซือ้หุ้นคืนและทางบริษัทยัง
เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นอยา่งชดัเจน รวมถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกและผู้ มีอ านาจควบคมุเพ่ือให้มัน่ใจได้วา่บริษัทมีโครงสร้างการ
ด าเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไมมี่การถือหุ้นไขว้หรือการถือหุ้นแบบพีระมิด 
 
หมวดที่ 2 การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 
 บริษัทฯ มีแนวทางการปฎิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายและให้มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกันเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั ง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็น
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ ถือหุ้นรายย่อยอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กับผู้
ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษัทจะดแูลและใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยได้ก าหนดแนวทางปฎิบตัิให้ผู้ ถือ
หุ้นได้รับการปฎิบตัิและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอยา่งเทา่เทียมกนั 
 บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลกูจ้างใช้ข้อมลูภายในเพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองหรือ
ผู้ อ่ืนในทางมิชอบ โดยก าหนดแนวทางเป็นลายลกัษณ์อกัษรและได้แจ้งแนวทางดงักลา่วให้ทกุคนในองค์กรถือปฎิบตัิตามนโยบายและวิธีการ
ติดตามดแูลในการน าข้อมลูภายในไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตนนัน้ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ตามกฎหมายมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ส าหรับปี 2562 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเร่ืองที่เกี่ยวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย์โดยการน าข้อมูลภายใน
ไปใช้ 
 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance) 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการก ากับดแูลผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ อาทิ ลกูค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ลงทนุ เจ้าหนี ้และชมุชนที่
บริษัทตัง้อยู่ เป็นต้น ซึ่งผู้ มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี โดยบริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการสง่เสริมให้เกิดการมีสว่นร่วมของผู้ มี
ส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ในการสร้างเสริมผลการด าเนินงานของบริษัท เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้าง
ความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการและสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย นอกจากนี บ้ริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้ มีส่วนได้เสีย
สามารถติดตอ่สื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมลูตอ่คณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ก ากบัดแูลให้ผู้ มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่ให้ได้รับการคุ้มครองและปฏิบตัิด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 
ตามที่ได้จดัท าจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งได้เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ มีส่วนได้เสีย และผู้ที่
เก่ียวข้องทราบ มีแนวปฏิบตัิดงันี ้
ผู้ที่เก่ียวข้อง รายละเอียด 

ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัตอ่สิทธิของผู้ ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทดแูลให้มีการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย 
อยา่ง เทา่เทียมกนัและเป็นธรรม การจดัให้มีชอ่งทางในการสื่อสารอยา่งเหมาะสมและเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้องโปร่งใส 
และทนัเวลา มุง่สร้างมลูคา่เพิ่มและผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นให้เกิดประโยชน์สงูสดุในระยะยาวการค านึงถึงผลประโยชน์ 
ได้รับของผู้ มีสว่นได้เสีย สิทธิในการเสนอแนะข้อคิดเห็นตา่งๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท 
ผ่านกรรมการอิสระ ซึง่มีหน้าที่ผู้ดแูลผู้ ถือหุ้นทกุรายเพ่ือรวบรวมน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  

พนกังาน บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานถือเป็นทรัพยากรที่มีคณุคา่ โดยจดัให้มีการดแูลพนกังานอยา่งเทา่เทยีมกนั 
คา่ตอบแทนในอตัราที่เหมาะสมเป็นธรรมตามผลการประเมินรายคนและสอดคล้องกบัการด าเนินงานของบริษัท
เทียบเคียงกบัตลาดอตุสาหกรรมเดียวกนั อีกทัง้มุ่งพฒันาพนกังานให้มีความรู้ความสามารถและมีศกัยภาพในการ
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ผู้ที่เก่ียวข้อง รายละเอียด 
แข่งขนัให้มีความก้าวหน้าในการท างานมีคณุ ภาพชีวิตการท างานทดัเทียมกบับริษัทชัน้น าสร้างความสขุในการท างาน
ความภาคภมิูใจและสร้างความผกูพนัตอ่องค์กร  

ลกูค้า บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ที่ให้ลกูค้าได้รับบริการสงูสดุ ทัง้ด้านบริการที่มีคณุภาพและราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมลูข่าวสาร 
ที่ถกูต้องเพียงพอและทนัตอ่เหตกุารณ์การปฏิบตัติามเง่ือนไขตา่งที่ได้ตกลงกบัทางลกูค้าอยา่งเคร่งครัดและการรักษา
สมัพนัธ์ภาพที่ยัง่ยืน สร้างความพงึพอใจและความผกูพนัตอ่ลกูค้าตลอดจนกระบวนการให้ลกูค้าได้ร้องเรียนเก่ียวกบั 
คณุภาพความปลอดภยัและบริการ รวมถึงมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะและการให้บริการ
ของบริษัท  

คูค้่า บริษัทฯ มีจรรยาบรรณในการจดัซือ้จดัจ้างตามกระบวนการจดัซือ้ของบริษัท การปฏิบตัติอ่คูค้่าอยา่งเป็นธรรมและเทา่ 
เทียมกนัตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าที่สจุริต โดยยดึถือการปฎบิตัิตามสญัญาค ามัน่อยา่งเคร่งครัดและยตุิธรรม 
สร้างความไว้วางใจ ความสมัพนัธ์และความร่วมมือที่ดีเพ่ือพฒันาศกัยภาพและประสทิธิภาพในการด าเนินธุรกิจร่วมกนั 
ในระยะยาว 

คูแ่ข่งทางการ
ค้า 

บริษัทปฏบิตัิตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าที่สจุริต โดยยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบตาม
กฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฎิบตัิการแข่งขนัทางการค้า ไมล่ะเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคูค้่า           
ด้วยวิธีฉ้อฉล โดยปฎบิตัิตามแนวทางปฎิบตัิที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจอยา่งเคร่งครัด  
โดยในปี 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเร่ืองทีเ่กีย่วกบัการแข่งขนัทางการค้า 

เจ้าหนี ้ บริษัทรักษาค ามัน่สญัญาและปฎบิตัิตามเงื่อนไขข้อก าหนดของสญัญาอยา่งเคร่งครัดและหน้าที่ที่พงึมีตอ่เจ้าหนีอ้ย่าง 
เสมอภาคและเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงเจ้าหนีท้างธุรกิจ เจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน ทัง้ในเร่ืองการช าระคืนเงิน 
ต้น ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียม การด ารงอตัราสว่นทางการเงิน เงื่อนไขค า้ประกนัและเง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นต้น และไมใ่ช้วิธี 
การที่ไมส่จุริต ปกปิดข้อมลูหรือข้อเท็จจริงอนัจะท าให้เจ้าหนีเ้กิดความเสียหาย ทัง้นี ้ในปีที่ผ่านมาบริษัทไมมี่เหตผิุดนดั 
ช าระหนีแ้ตอ่ยา่งใด 

สงัคมและ
สว่นรวม 

บริษัทด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรมตอ่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายและถือมัน่ในอดุมการณ์การด าเนินธุรกิจโดยมุง่สนบัสนนุ
กิจกรรมเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สขุแก่สงัคมสว่นรวมและสิ่งแวดล้อม ทัง้ในสถานประกอบการ 
ชมุชนและบริเวณใกล้เคียง รวมถึงการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานหรือชมุชนในการมีสว่นร่วมบรรเทาอทุกภยัและ    
สาธารณภยัตามความเหมาะสม 

สิ่งแวดล้อม บริษัทสง่เสริมพนกังานทกุคนตระหนกัถึงความส าคญัของการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและสง่เสริมการพฒันา 
การเจริญเติบโตควบคูก่บัการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในสงัคม สภาวะแวดล้อมที่สะอาดปลอดภยัมีสขุอนามยัทีด่ี 
และก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การหาแนวทาง และวิธีการลดการใช้ทรัพยากรและพลงังาน ตลอดจนลดปริมาณ 
ขยะ เพื่อป้องกนัควบคมุกิจกรรมที่อาจสง่ผลกระทบตอ่สงัคม ชมุชนและสิ่งแวดล้อม  
ส าหรบัปี 2562 บริษัท ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเร่ืองทีเ่กีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 

ทรัพย์สินทาง
ปัญญา และ
ลิขสิทธ์ิ 

บริษัทมีนโยบายในการปฎิบตัิเก่ียวกบัการไมล่ะเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ โดยมีแนวทางในการด าเนินเก่ียว 
กบัเร่ืองดงักลา่ว การใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตาม “ระเบียบการใช้งานเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์อยา่งปลอดภยั” และพระราชบญัญัติวา่ด้วยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึง่บริษัทมีการ
ควบคมุดแูลความถกูต้อง เชน่ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธ์ิถกูต้อง 
ปฎิบตัิตนให้เป็นไปตามกฎหมายเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินทางปัญญาและลขิสิทธ์ิ อาทิ กฎหมายเก่ียวกบัเคร่ือง หมาย
การค้า กฎหมายเก่ียวกบัสิทธิบตัร กฎหมายเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องและสง่เสริมให้มีการอบรม           
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ผู้ที่เก่ียวข้อง รายละเอียด 
ให้ความรู้กบัพนกังาน การน าผลงานหรือข้อมลูอนัเป็นสิทธิของบคุคล ภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะน ามาใช้กบับริษัท 
จะต้องตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจวา่ไมล่ะเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน 

 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาด
หลกัทรัพย์ ทัง้ในด้านความถกูต้อง ครบถ้วนเพียงพอและทนัเวลาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งมีหน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ์เป็นผู้ดแูลการให้ข้อมลู
และตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น นักลงทนุ สารสนเทศที่ส าคญั ประกอบด้วย ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่ไม่ใช่ทางการเงิน รวมถึงผลการ
ด าเนินงานและข่าวสารต่างๆ ที่ส าคญัของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์และการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นและนักลงทนุทัว่ไปของ
บริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีแนวทางปฏิบตัิที่ส าคญัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันี  ้
ช่องทางการส่ือสารและเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศที่ส าคญั โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้มีการตรวจสอบ
ติดตามให้ปฎิบตัิตามหลกัการและเกณฑ์ที่ก าหนดอยา่งเคร่งครัดโดยผ่านชอ่งทางตา่งๆ ดงันี ้

1. ปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท 
บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และแจ้งข่าวสารส าคญัตา่งๆ ให้แก่  

ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีเลขานกุารบริษัทและนกั
ลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ จัดเตรียมข้อมลูสารสนเทศที่ต้องเปิดเผย ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ มีอ านาจรายงานสารสนเทศหรือผู้ ที่ได้รับ
มอบหมาย และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) นอกจากนี ้ยงัได้มีการเผยแพร่ข้อมลูที่ส าคญัอื่นๆ 
ซึ่งได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้ผู้ ใช้สามารถรับข้อมูลข่าววสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เช่น เอกสารส าคัญของบริษัท 
โครงสร้างองค์กร ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ นโยบายและแนวทางการปฎิบตัิในด้านต่างๆ ของบริษัทข้อมลูส าหรับผู้ ถือหุ้น รายงาน
และงบการเงิน ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A) และเอกสารข่าว
ประชาสมัพนัธ์ (Press Release) 

ส าหรับการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน ได้จัดท าและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ ถือหุ้ น และน าส่งตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่ได้เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหุ้นหรือนกัลงทนุ สามารถใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทนุ 
ซึง่งบการเงินได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฎิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ โดยใช้ดลุยพินิจ
อย่างระมัดระวังรอบคอบ การรายงานที่สมเหตุสมผลในการจัดท างบการเงิน รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ในปี 2562 บริษัทได้เปิดเผยงบการเงินทกุรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี ทัง้ภาษาไทยและองักฤษ ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ และงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขและ
น าสง่งบการเงินตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. ตรงตอ่เวลาและไมถ่กูสัง่แก้ไขงบการเงิน และไมไ่ด้รับแจ้งการด าเนินการ
อนัเน่ืองจากการเปิดเผยข้อมลูไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนดแตอ่ยา่งใด 
2. ข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  

คณะกรรมการบริษัท  จดัให้มีการท าแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) โดย
เปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงข้อมลูที่เป็นประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียเก่ียวกบั
การด าเนินธุรกิจและผลด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยเป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
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3. นักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัทฯ จดัให้มีหน่วยงานนักลงทนุสัมพนัธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทในการจัดท าเอกสารเปิดเผย
ข้อมลู ข่าวสารแก่สื่อมวลชน การจัดแถลงข่าวของบริษัท และสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบริษัทกับผู้ ถือหุ้น นักลงทนุ นักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้ที่สนใจทัว่ไปให้ได้รับข้อมลูข่าวสารของบริษัท
อยา่งทนัเหตกุารณ์ รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับข้อมลูของบริษัท การติดตอ่ขอเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหาร 
หรือตอบข้อสงสยัต่างๆ เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทได้ทาง 
อีเมล : chotiga@atp30group.com หรือโทรศพัท์ 038-468-789 / 091-774-4432 หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
4. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้เลขานุการบริษัท (Company Secretary) รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย และการประชุมผู้ ถือหุ้น ท าหน้าที่จัดท าเอกสารเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากกรรมการ
ผู้ มีอ านาจหรือผู้ ได้รับมอบหมายรายงานสารสนเทศ รวมถึงการก ากับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการบริษัทและผู้ บริหารมีการ
ด าเนินการที่เป็นไปตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเป็นผู้ประสานงานกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต.  

 
การรายงานการปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการจดัท ารายงานทางการเงินให้มีข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงินและนโยบายบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทที่เป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทก่อน
เผยแพร่ต่อผู้ ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทได้ท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี  ควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เพื่อประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป และคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยก็ได้จดัท ารายงานผลการปฎิบตัิงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อน าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นแสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2562 
 
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นนโยบายส าคญัที่จะไมใ่ห้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือพนกังานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน โดยได้ก าหนดไว้ในคูมื่อนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวทาง
ปฎิบตัิรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีข้อปฎิบตัิส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้พึงหลีกเลี่ยงการท ารายการที่
เก่ียวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนัน้
จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมตัิ ก าหนดให้การเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกันที่มี
สาระส าคญัโดยแสดงรายละเอียดบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ เง่ือนไข นโยบายราคาและ
มลูค่ารายการ เหตผุลความจ าเป็น โดยค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั โดยแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยข้อมลูรายการระหวา่งกันตามที่ปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) ของบริษัท (บริษัทอยู่ในช่วงศึกษาการจดัท ารายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการเพื่อให้ผู้ มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์
ยิ่งขึน้) ก าหนดให้มีการจดัท ารายงานตา่งๆ ดงันี ้ 

1. การจัดท ารายงานการเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน 
กรณีที่มีรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลที่มีความเก่ียวข้อง บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่ง

เป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรอง

mailto:chotiga@atp30.com
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ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่ มีความเก่ียวข้องและมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือ
ราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัท
สามารถด าเนินการได้ตามปกติภายใต้หลกัการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิและจดัท ารายงานสรุปเพ่ือรายงานให้กบั
คณะกรรมการตรวจสอบทราบทกุไตรมาส 

ส าหรับกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจดัให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เก่ียวกบัรายได้ รายจา่ย ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ทกุราย ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความช านาญ
ในการพิจารณารายการระหวา่งกนัที่อาจเกิดขึน้ บริษัทพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้ เช่ียวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบ
บญัชีเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี  เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนเข้าท า
รายการ ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท
และเปิดเผยรายการระหว่างกันดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ตาม
หลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้การพิจารณาอนมุัติการท ารายการระหว่างกันดงักล่าว ต้อง
ปฎิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ซึ่งผู้ที่อาจมีความขดัแย้งหรือมีสว่นได้เสียในการท ารายการระหวา่งกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท ารายการระหว่างกนันัน้ๆ 
ทัง้นี ้ได้เผยแพร่เว็บไซต์ของบริษัท  

ในปี 2562 บริษัท ไม่มีการปฎิบตัิที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การท ารายการระหว่างกันที่ก าหนดโดยส านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

 
2. การจัดท ารายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุ
เจตนารมณ์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดท านโยบายการซือ้ขายหลักทรัพย์กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานอย่างชัดเจน 
รายละเอียดดงันี ้   

การซือ้ขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                        
1. ข้อห้ามในการซือ้ขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน   

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ สอบบัญชี และพนักงานทุกคนต้องปฎิบตัิตามข้อห้ามในการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยการใช้
ข้อมลูภายใน ซึง่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ฯ มาตรา 241 “ในการซือ้หรือขายซึง่หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ หรือหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ห้ามมิให้บคุคลใดท าการซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอ
ขาย หรือชักชวนให้บุคคลอ่ืน ซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้หรือซือ้ขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
หลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม อนัเป็นการเอาเปรียบต่อบคุคลภายนอกโดย
อาศยัข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ที่ยงัมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ลว่งรู้
มาในต าแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ และไม่ว่าการกระท าดงักลา่วจะกระท าเพื่อประโยชน์ตอ่ตนเอง หรือผู้ อ่ืนหรือน าข้อเท็จจริง
เชน่นัน้ออกเปิดเผย เพื่อให้ผู้ อ่ืนกระท าดงักลา่ว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน” 
2. ช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) 
2.1 ห้ามบคุคลที่บริษัทก าหนดซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในชว่งเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผย “งบการเงินประจ าราย

ไตรมาสและประจ าปี” และชว่งเวลาอื่นที่บริษัทจะก าหนดเป็นครัง้คราว 
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2.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทก าหนดอาจขายหลกัทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในระหว่างช่วงเวลาห้ามซือ้ขาย
หลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากล าบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฎิบัติตาม
ข้อก าหนดตา่งๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยูภ่ายใต้ค าสัง่ศาลโดยต้องจดัท าบนัทกึระบเุหตผุลเสนอขออนมุตัิตอ่ 
- ประธานกรรมการ (กรณีขายเป็นกรรมการหรือเลขานกุารบริษัท) 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีขายเป็นประธานกรรมการ) 
- ผู้บริหารสงูสดุ (กรณีขายเป็นบคุคลที่บริษัทก าหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานกุารบริษัท) ทัง้นี ้ให้จดัสง่

ส าเนาบนัทกึดงักลา่วให้แก่เลขานกุารบริษัทด้วย 
-  เลขานุการบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่ บริษัทก าหนดทราบเป็นการ

ลว่งหน้า 
 

3. การรายงานการถือหลักทรัพย์ 
3.1 การรายงานครัง้แรก: กรรมการ ผู้ บริหาร และผู้ สอบบัญชีของบริษัท มีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานการถือครอง

หลักทรัพย์ของ ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลนิุติภาวะ ตามแบบ 59-1 ของส านักงาน ก.ล.ต. และน าส่ง
เอกสารภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบญัชีของบริษัทหรือวนัเปิดการ
เสนอขายหลกัทรัพย์ตอ่ประชาชน ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 

3.2        การรายงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง: กรรมการ ผู้บริหารสี่รายแรก และผู้สอบบญัชีของบริษัท มีหน้าที่ต้องจดัท าแบบ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตามแบบ 59-2 ของส านกังาน ก.ล.ต. และน าสง่เอกสารภายใน 3 วนัท า
การ นบัแตว่นัที่มีการซือ้ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ มาตรา 59 

3.3        บริษัทได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย
เก่ียวกับการซือ้ขายหุ้ นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท าการซือ้ขายและแจ้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมการทราบ  
ข้อยกเว้น การเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ในกรณีดงัต่อไปนี ้ไม่ต้องจดัท าแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลกัทรัพย์ตามแบบ 59-2 ดงันี ้
- การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 
- การใช้สิทธิตามหลกัทรัพย์แปลงสภาพ 
- การเสนอขายหุ้นหรือการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นหรือหุ้นกู้ แปลงสภาพ (Warrants) ที่ออกใหม่

ให้แก่กรรมการหรือพนักงานบริษัท (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรือได้รับหลักทรัพย์จาก
โครงการร่วมลงทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”) 

- การรับหลกัทรัพย์โดยทางมรดก 
- การโอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์จากการวางเป็นประกนัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

4. การซือ้ขายหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าข่ายการซือ้ขายหลักทรัพย์ตามนโยบายฉบับนี ้
นโยบายฉบบันีไ้มบ่งัคบัใช้ในกรณีการเข้าถือหลกัทรัพย์หรือรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ (Tender Offer) 
 

5. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน 
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชี พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ มาตรา 275 ก าหนดวา่ “กรรมการ ผู้จดัการ ผู้ด ารง ต าแหน่งบริหาร

และผู้สอบบญัชีผู้ ใดฝ่าฝืน ซึ่งไม่ปฎิบตัิตามมาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์หรือวิธีการที่ก าหนดตามมาตรา 59 
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ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) และปรับอีกไม่เกินวนัละ 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาท) ตลอดเวลาที่ยงัมิได้
ปฎิบตัิให้ถกูต้อง” 

ในปี 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที่มีนัยส าคญั ซึ่งได้เปิดเผยรายงานการ
ถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้ บริหารแสดงจ านวนหุ้ นที่ถือ ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 และ 30 ธันวาคม 2562 ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงระหวา่งปี  
สามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติม ในข้อมูลหลกัทรพัย์และผู้ถือหุ้น 

 
6. การจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้กรรมการ ผู้ บริหาร บุคคลที่มีความเก่ียวข้อง โดยด าเนินการตามมาตรา 89 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ต้องจดัท าและสง่แบบรายงานการมีสว่นได้เสีย เพ่ือรายงานให้บริษัท ทราบถึงการ
มีส่วนได้เสียของตนหรือของบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง (รวมถึงทกุครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลง) ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นสว่นได้
เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท และสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียที่ มีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบถือเป็นการติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฎิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โดยมีหลกัเกณฑ์และ
วิธีการรายงาน ดงันี ้
- รายงานเม่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครัง้แรก 
- รายงานทกุครัง้เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสียหรือทกุ 6 เดือน 
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง และได้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหมโ่ดยตอ่เน่ือง กรรมการทา่นนัน้ไมต้่องยื่นแบบ

รายงานใหมห่ากไมมี่การเปลี่ยนแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสีย 
- ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ าทุกปี ภายในเดือน

ธันวาคมของทกุปี หรือหากมีในระหวา่งปีให้รายงานเป็นกรณี (เพ่ิมเติม) 
 

7. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด 
บริษัท ได้ก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน กรณีถกูละเมิดสิทธิ รวมถึงการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นต่างๆ 

ผ่านชอ่งทางดงันี ้
7.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: ช่องทางของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ www. Info@atp30.com หรือ

จดหมายลงทะเบียน 
7.2        จดหมายลงทะเบียน: ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน) 700/199 หมู ่1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง 

จ.ชลบรีุ 20160 /โทร. 038-468-788 
ในกรณีที่ผู้ มีส่วนได้เสียต้องการติดตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านฝ่ายบริหาร) เพื่อแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ รายงานการทุจริต การท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งเก่ียวกับผู้บริหารระดับสูงรวมถึงการ
เสนอแนะแสดงความคิดเห็นต่างๆ สามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยตรงที่ คณะกรรมการบริษัท และกรณีหากมีข้อสงสยั
เก่ียวกับนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดีและการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หรือทางโทรศพัท์ ถึงเลขานกุารบริษัท: sukarnda@atp30group.com โทร.038-468-788 และทรัพยากรมนษุย์ โทร 082-716-0588 
กระบวนการรับข้อร้องเรียน บริษัทฯ ด าเนินการตามกระบวนการดงันี ้

1. พนักงานหรือผู้ มีส่วนได้เสีย แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือเสนอแนะความเห็นผ่านช่องทางที่ก าหนด โดยข้อมลูถือเป็น
ความลบั ซึง่บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือกรณีถกูละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมลูติดตอ่อยา่งชดัเจน  

mailto:Info@atp30.com%20หรือ
mailto:Info@atp30.com%20หรือ
mailto:sukarnda.p@atp30.com
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2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน: รับข้อร้องเรียน และด าเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม “คู่มือบริหารจดัการข้อร้องเรียน” โดยแบง่
ข้อร้องเรียนเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

- เก่ียวกบัการทจุริต 
- เก่ียวกบัการกระท าที่ฝ่าฝืนไมป่ฎิบตัิตามกฎหมาย/ข้อบงัคบั/ระเบียบของบริษัท 
- เก่ียวกบัการฝ่าฝืนจริยธรรม/จรรยาบรรณ ฝ่าฝืนนโยบายและแนวทางปฎิบตัิเพื่อป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของ

บริษัท 
3. ขัน้ตอน ด าเนินการ: ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบือ้งต้น แสวงหาข้อมลูเพ่ิมเติมที่น่าเชื่อถือในเร่ืองร้องเรียนดงักลา่วในกรณีพบว่า

มีความผิดเกิดขึน้จริงให้น าเสนอพิจารณาตามระดับความผิดในแต่ละประเภท ได้แก่ ระดับพนักงานโดยฝ่ายทรัพยากร
มนษุย์ ระดบัผู้บริหารโดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ระดบัประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการ โดย
คณะกรรมการบริษัท หรือจะแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม ตามล าดบัขัน้ 

4. การติดตามประเมินผล: โดยพิจารณาผ่านคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน จนหาข้อยตุิเร่ืองหรือแนวทางแก้ไขเรียบร้อย
แล้ว จะแจ้งกลับผู้ ร้องเรียนทราบ ภายในเวลา 7 วันท าการ หลังจากได้ข้อยุติแล้ว โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจัดท าสรุป
รายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส ทัง้นี ้ บริษัทได้มีการติดตาม
รายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่ก าหนด โดยในปี 2562 บริษัทไม่พบเหตุการณ์ และข้อบ่งชี้เร่ืองการ
ทจุริตคอร์รปัชัน่ดงักล่าว 
 

ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูตามข้อก าหนดของ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยจดัให้มีนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relation) 

ปฎิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมดัระวงั ท าหน้าที่สื่อสารประชาสมัพนัธ์ข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเหตกุารณ์ แก่ผู้ ถือหุ้น นักลงทนุราย
ย่อย นักลงทนุสถาบนั นักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องอย่างเทา่เทียมและเป็นธรรม รวมถึง การชีแ้จงกรณีข่าว
ลือ ข่าวสารที่ไมถ่กูต้องตามข้อเท็จจริงแก่นกัลงทนุผ่านชอ่งทางตา่งๆ การพบปะผู้บริหารและการเยี่ยมชมกิจการ การตอบค าถามทางโทรศพัท์ 
หรืออีเมล์ การเผยแพร่ผ่านสื่อ การจดัท า Press Release และการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศต่างๆ ตามเหตกุารณ์ ตามรอบระยะเวลาบญัชี 
น าเสนอผลการด าเนินงาน ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการประจ าไตรมาสผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.atp30.com หมวดนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ เพื่อให้ผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่อ่ืนๆ ได้รับรู้ข้อมลูอยา่งเทา่เทียมกนั 

บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัการเผยแพร่ข้อมลูผ่านกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ โดยผู้บริหารระดบัสงูได้มีสว่นร่วมในการให้ข้อมลู อาทิ 
นกัวิเคราะห์ สื่อมวลชน นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้นและพบปะนกัลงทนุเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดีตอ่การบริหารงานของบริษัทเสริมสร้างความสมัพนัธ์ที่
ดีรวมทัง้สง่เสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีกิจกรรมที่ส าคญัตา่งๆ ในปี 2562 ได้แก่ 

กิจกรรม จ านวนครัง้ 

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ (Opportunity Days) โดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ 2 ครัง้ 
กิจกรรมงาน “mai Forum 2019” เพ่ือน าเสนอข้อมลูของบริษัทให้กบันกัลงทนุและผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน จดัโดยตลาด 
หลกัทรัพย์ เอ็มเอไอ(mai)  

1 ครัง้ 
(เดือน ก.ค.) 

จดัท าสรุปข้อมลูบริษัท Company Snapshot เป็นรายไตรมาส ตามโครงการ mai Company Snapshot โดยตลาด 
หลกัทรัพย์ เอ็มเอไอ 

4 ครัง้ 

เผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ (Press Release) ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และภาพข่าว กิจกรรม 
ตา่งๆ ของบริษัทผ่านสื่อมวลชนตา่งๆ 

อยา่งสม ่าเสมอ 

ให้การต้อนรับผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุรายย่อย ที่เข้ามาประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  1 ครัง้ 

http://www.atp30.com/


การจัดการและการก ากบัดแูลกจิการ 

34 
 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการให้ข้อมลูเก่ียวกับบริษัทฯ ผลการด าเนินงาน งบการเงิน และข้อมลูน าเสนอในรูปแบบตา่งๆ รวมถึงรายงาน
สารสนเทศ ที่ต้องแจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจดัท าเป็น 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) เพ่ือให้ผู้ มี
ส่วนได้เสียทกุกลุ่มรับทราบข้อมลูอย่างเท่าเทียม ในส่วนงานนักลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relation) บริษัทฯ ได้มอบหมาย นางสาวโชติกา        
วีระศิลป์ ผู้จดัการฝ่ายการเงินและควบคมุเป็นผู้ดแูลการติดตอ่สื่อสารกบันกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และผู้ที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถติดตอ่ได้
ที่โทรศัพท์ 038-468-789 / มือถือ 091-774-4432 / Fax. 038-468-788 / Email: chotiga@atp30group.com / จดหมาย บมจ. เอทีพี 30 
แผนกการเงินและบญัชี 700/199 หมู่ 1 ต. บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 โดยคณะกรรมการได้ก าหนดจรรยาบรรณนักลงทนุสมัพนัธ์
เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฎิบตัิในการก ากบัดแูล เร่ือง “การปฎิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั และการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส” ซึง่ได้ระบุ
ไว้ที่เว็บไซต์บริษัท www.atp30.com 
 
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของกรรมการ (Board Responsibilities) 
 
สามารดูข้อมูลเพ่ิมเติม ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 ในเว็บไซต์ตลาดหลกัทรพัย์ฯ (www.sec.or.th) หรือ เว็บไซต์บริษัทฯ 
(www.atp30.com) 
 
คณะกรรมการบริษัท มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี ้
คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ ดงันี ้

- กรรมการไมน้่อยกวา่ 7 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งต้องมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 

- ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่
น้อยกวา่ 3 คน มีคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด 

- คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่ง จากกรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ 
- คณะกรรมการเลือกบคุคลหนึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท จะเป็นกรรมการหรือไมก็่ได้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการ 
- ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั ความซื่อสัตย์สจุริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมติของผู้ ถือหุ้น 
- การก าหนด พิจารณาให้ความเห็นชอบเร่ืองส าคัญเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ 

เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น มีการพิจารณาทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน์/ภารกิจ/กล
ยทุธ์ของบริษัท รอบปีที่ผ่านมา และติดตามดแูลให้มีการน ากลยทุธ์ของบริษัทไปปฎิบตัิ 

- รับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัต่อ
ผู้ลงทนุอยา่งถกูต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส 

- ต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตน
เป็นกรรมการอยา่งแท้จริง 

- ประเมินการปฎิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูตามที่กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนน าเสนอเพ่ือน าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาอนมุตัิ 

- รับผิดชอบตอ่ผลประกอบการและการปฎิบตัิหน้าที่ของฝ่ายบริหารโดยให้มีความตัง้ใจและระมดัระวงัในการปฎิบตัิงาน 

mailto:chotiga@atp30group.com
http://www.atp30.com/
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- ส่งเสริมให้จดัท าจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคน เข้าใจถึงมาตรฐาน
ด้านจริยธรรมที่บริษัท ได้น ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฎิบตัิตามจรรยาบรรณดงักลา่วอย่างจริงจงั โดย
เปิดเผยไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท 

- ก ากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
- พิจารณาตดัสินในเร่ืองที่มีสาระส าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทนุขนาดใหญ่ อ านาจการบริหารการได้มา

หรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายก าหนด 
- ก าหนดอ านาจและระดบัการอนมุตัิในการท าธุรกรรม และด าเนินการตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบังานของบริษัท ให้คณะหรือบคุคล

ตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง โดยจดัท าเป็นคู่มืออ านาจการด าเนินการและให้การทบทวน
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

- จัดให้มีระบบบญัชีการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่เชื่อถือได้ รวมทัง้ดูแลจดัให้มีกระบวนการในการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคมุภายใน 

- ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจ าปี เพื่อน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้ นในการ
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ 

- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูก่ับรายงานของผู้สอบบญัชีไว้
ในรายงานประจ าปี และครอบคลมุในเร่ืองส าคญัตา่งๆ ตามนโนบายข้อพงึปฎิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

- ก ากบัดแูลการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ให้เป็นไปตามกฎบตัรที่ก าหนดไว้ 
- คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฎิบตัิงานด้วยตนเองและประเมินผลปฎิบตัิงานโดยรวม 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
- ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผู้ ออกจากต าแหน่งตามข้อนีจะเลือกตัง้ให้เข้ารับ

ต าแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งอีกเม่ือ ตาย /ลาออก /ขาดคณุสมบตัิหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายด้วยบริษัทมหาชน / ที่ประชมุมีมติให้ออก / ศาลมีสัง่ให้ออก 

- เม่ือกรรมการคนใดลาออกจากต าแหนง่ให้ยื่นใบลาออกของตนให้ที่นายทะเบยีนทราบด้วยก็ได้ 
- กรรมการของบริษัท จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอ่ืนต้องรับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัท 
- คณะกรรมการควรพิจารณาจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการมากกวา่ 6 ครัง้ตอ่ปี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees) โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ มีองค์ประกอบ ดงันี ้
- กรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไมน้่อยกวา่ 3 คน 
- มีทกัษะความช านาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมี

ประสบการณ์ด้านบญัชีหรือการเงิน 
- ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ให้ผู้จดัการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่ง 
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คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิเหมือนกนักบัคณุสมบตัิกรรมการอิสระโดยมีกรรมการ 3 
ทา่นดงันี ้

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นางสวุรรณี  ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2 นายก าชยั บญุจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3 ดร.สพุจน์ เธียรวฒิุ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

หมายเหต ุ:  
- ล าดบัที่ 1 นางสวุรรณี ค ามัน่ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ สามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ

น่าเช่ือถือของงบการเงินได้ โดยมีนางสกุานดา พทุธรักษา ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทและทุกต าแหน่งที่เก่ียวข้อง โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

เน่ืองจากทา่นจะเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการของส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) ซึง่มีเง่ือนไขการด ารงต าแหน่งที่
ท าให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปได้ 

- ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 25 ก.พ. 2563 มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ เข้ารับ        
ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 25 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 
- สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มัน่ใจว่ามีความถกูต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทัง้ไตรมาสและประจ าปี 
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความ

เหมาะสมมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หวัหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ
ภายในและอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นสิ่งส าคัญพร้อมทัง้น า
ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคมุภายในที่ส าคญัและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทาน
ร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้จดัการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

- สอบทานการปฎิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

- พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสน อ
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้า
ร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

- สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับทัว่ไป 
- พิจารณารายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในเร่ืองดงักลา่วให้มีความถกูต้องและครบถ้วน ทัง้นี ้เพ่ือให้เชื่อมัน่
วา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

- สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
- รายงานผลการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้  
- จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 
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- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัการปฎิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จ านวนการประชมุและเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฎิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร (Charter) 
- รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ไ ด้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
- ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแตง่ตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
- ในการปฎิบตัิงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจดัการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ

บริษัทที่เก่ียวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชมุหรือสง่เอกสารที่เห็นวา่เก่ียวข้องหรือจ าเป็น 
- ให้มีอ านาจวา่จ้างที่ปรึกษา หรือบคุคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้ค าปรึกษากรณีจ าเป็น 
- คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทัง้ปัญญา, 

อุปสรรคในการปฎิบตัิงานที่อาจเป็นเหตใุห้การปฎิบตัิงานไม่บรรลวุัตถุประสงค์ในการจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริษัททราบทกุปี 

- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ปฎิบตัิงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุปีละ 4 ครัง้ 

 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน มีองค์ประกอบ ดงันี ้
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้รับการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอยา่งน้อย 

3 คน โดยกรรมการมากกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระหรือคิดเป็นร้อยละ 67 
- กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มีจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นายก าชยั บญุจิรโชติ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/กรรมการอิสระ 
2 ดร.สพุจน์ เธียรวฒิุ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/กรรมการอิสระ 
3 นายชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

หมายเหต ุ:  
- มีนางสกุานดา พทุธรักษา ท าหน้าที่เป็น เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
- ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทและทุกต าแหน่งที่เก่ียวข้อง โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

เน่ืองจากทา่นจะเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการของส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) ซึง่มีเง่ือนไขการด ารงต าแหน่งที่
ท าให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปได้ 
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- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 25 ก.พ. 2563 มีมติอนุมัติแต่งตัง้นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์ เข้ารับ
ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 25 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ปฏิบัติหน้าที่  ตามคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายและรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่ เ ก่ียวข้องต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน อีกทัง้มีจดัประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้  
การสรรหา  
- ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย 
- พิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการ และก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการเพื่อ

เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  
- พิจารณาสรรหา คดัเลือกและเสนอบคุคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีต าแหน่งวา่ง

ลง และ/หรือ แตง่ตัง้เพิ่ม 
- ปฎิบตัิการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
- ประเมินผลการปฎิบตัิงานของผู้บริหารสงูสดุของบริษัท เพ่ือเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
การก าหนดค่าตอบแทน 
- จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท 
- ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดย

พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายกันและ
ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขอ
อนมุตัิ 

- รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหาร ตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2)  

- ปฎิบตัิการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกบัการก าหนดคา่ตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงาน
ต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมลูและเอกสารที่เก่ียวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสนับสนนุการปฎิบตัิงานให้
บรรลตุามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committees) โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบ ดงันี ้
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถกูแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท  
- ประกอบด้วย ผู้ มีความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ จ านวนอยา่งน้อย 3 ทา่นและต้องเป็นกรรมการอิสระอยา่งน้อย 

1 ทา่น 
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบัประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฎิบตัิงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลผุลส าเร็จ

ตามวตัถปุระสงค์ 
- ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจเป็นหัวหน้าสายงาน

สนบัสนนุธุรกิจ หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจ านวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 ดร.สพุจน์ เธียรวฒิุ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2 นายปิยะ เตชากลู กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3 นางสาวนิชานนัท์ รัตนเกต ุ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4 นางปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

หมายเหต ุ:  
- มีนางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ ท าหน้าที่ เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทและทุกต าแหน่งที่เก่ียวข้อง โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

เน่ืองจากทา่นจะเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการของส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) ซึง่มีเง่ือนไขการด ารงต าแหน่งที่
ท าให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปได้ 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 25 ก.พ. 2563 มีมติอนุมัติแต่งตัง้นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์ เข้ารับ
ต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

- นางสาวนิชานนัท์ รัตนเกต ุได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการบริหารความเส่ียง 
- ก าหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
- ก ากับดแูลและสนับสนนุให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับกลยทุธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ 

รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
- พิจารณารายงานผลและเปิดเผยการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิ ดขึน้ รวมทัง้

แนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ส าคญั ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอ่บริษัทอยา่งมีนยัส าคญั ต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สดุ 

- ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  
- การปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และตามวาระการด ารงต าแหน่งของการเป็น
กรรมการ ซึง่เม่ือพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งได้อีก 

 
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees) โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร มีองค์ประกอบ ดงันี ้
- ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 

- ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ บริหารงานและพนักงานในระดับบริหารรวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน ร่วมกันเป็นคณะ
กรรมการบริหาร 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
- ท าหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ และรายงานผลการ

ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีใ้นการด าเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วม
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ประชมุไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร สว่นการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากที่จะ
ประชมุ และคะแนนเสียงดงักลา่วที่นบัได้อยา่งน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทัง้หมด 

- พิจารณางบประมาณประจ าปี และขัน้ตอนในการใช้จา่ยงบประมาณ เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและควบคมุดแูลการ
ใช้จา่ยตามงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

- พิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท 
- พิจารณาอนมุตัิการลงทนุและก าหนดงบประมาณในการลงทนุ ตามอ านาจในคูมื่ออ านาจด าเนินการ 
- พิจารณาการท าสญัญาตา่งๆ ที่มีผลผกูพนับริษัทตามอ านาจในคูมื่ออ านาจการด าเนินการ 
- รับผิดชอบให้มีข้อมลูที่ส าคญัตา่งๆ ของบริษัทอยา่งเพียงพอ เพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้น 

รวมถึงจดัท ารายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส 
- พิจารณาผลก าไรและขาดทนุของบริษัทและเสนอจา่ยปันผลประจ าปีตอ่คณะกรรมการบริษัท 
- พิจารณาการด าเนินธุรกิจใหม ่หรือการเลือกธุรกิจเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
- ก ากบัดแูลให้มีขัน้ตอนให้ผู้ปฎิบตัิงานต้องรายงานเหตกุารณ์ หรือการกระท าที่ผิดปกติ หรือการกระท าผิดกฎหมายต่อคณะ

กรรมการบริหารอย่างทนัท่วงที และกรณีที่เหตกุารณ์ดงักลา่วมีผลกระทบที่มีสาระส าคญั จะต้องรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอนัสมควร 

- ด าเนินการใดๆ เพื่อสนับสนนุการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบริษัท 

- การด าเนินการน าเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารในเร่ืองใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ถดัไป 
ทัง้นีค้ณะกรรมการบริหารไมส่ามารถอนมุตัิรายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนกบับริษัท 
 

คณะผู้บริหาร (Management Teams) โครงสร้างคณะผู้บริหาร มีองค์ประกอบ ดงันี ้

- ผู้บริหาร 8 ทา่นประกอบด้วย กรรมการผู้จดัการ 1 ทา่นและผู้บริหาร 7 ทา่น ตามคณุสมบตัิที่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง 
- กรรมการผู้จดัการ เลือกและแตง่ตัง้จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตามคณุสมบตัิที่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
- ควบคมุการด าเนินกิจการ วางแผนกลยทุธ์ในการด าเนินและบริหารงานประจ าวนัของบริษัท 

- ตดัสินในเร่ืองที่ส าคญัของบริษัท ก าหนดภารกิจวตัถปุระสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการบริหารในสายงาน
ตา่งๆ  

- เป็นผู้ มีอ านาจในการบงัคับบญัชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสญัญา เอกสาร ค าสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ 
ตามที่ก าหนดไว้ในคูมื่ออ านาจด าเนินการ 

- มีอ านาจจ้าง /แตง่ตัง้/ โยกย้ายบุคคลที่เห็นสมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และผลตอบแทนที่เหมาะสม และ
ให้มีอ านาจปลดออก หรือให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มืออ านาจการ
ด าเนินการ 

- มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท  
- พิจารณาการลงทนุในธุรกิจใหม ่หรือการเลิกธุรกิจเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท 

- ด าเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท 
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ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการดงักลา่วข้างต้นจะไม่รวมถึงอ านาจ และ/หรือ 
การมอบอ านาจชว่งในการอนมุตัิรายการใดที่ตนหรือผู้ รับมอบอ านาจชว่ง หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแย้งกบับริษัท ซึง่เป็นการอนมุตัิรายการในลกัษณะ
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวตามที่
ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท 
1. รับผิดชอบในฐานะผู้ น าของคณะกรรมการในการก ากับ ติดตาม ดูแล การบริหารงานและการปฎิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนงาน นโยบายและเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลตอ่บริษัท 

2. เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการและการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบั
และระเบียบวาระที่ก าหนดได้ 

3.          เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งคณะกรรมการทกุคณะและระหวา่งคณะกรรมการกบัฝ่ายการจดัการ  
 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
บริษัทฯ ก าหนดโครงสร้างการจดัการและแบ่งแยก อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการก าหนดให้บุคคลผู้ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ ด ารงต าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากัด สามารถที่จะสอบทานถ่วงดลุการบริหารงานได้ และไม่เข้าแทรกแซงการปฎิบตัิหน้าที่ของ
ฝ่ายบริหาร เว้นแตก่ารมีสว่นร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่กระทบตอ่แผนธุรกิจบริษัทที่มีนยัส าคญั 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องได้รับการพิจารณาแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ซึง่อาจเป็นบคุคลภายนอกที่ไมใ่ชผู่้บริหารก็ได้ ทัง้นี ้
เพ่ือให้ได้บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่สดุเข้ามาด ารงต าแหน่งผู้น าองค์กรสูก่ารเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ก าหนดนโยบายและเป้าหมายในภาพรวม ก ากับดแูลและติดตามผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารระดบัสงู
ในระดบัองค์กรที่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้น า ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบการบริหารจดัการภายใต้กรอบอ านาจที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และด าเนินการที่ได้รับมอบหมายให้บรรลผุลตามเป้าหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีการติดตาม
ผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส โดยฝ่ายบริหารรายงานผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัแผนงานและเป้าหมายประจ าปี พร้อมค าชีแ้จง
อธิบายเหตผุลในกรณีที่ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางแก้ไข 
 
การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
1. กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการ
บริษัท โดยการแตง่ตัง้กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และต้องมีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 ทา่น 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษัท โดยคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ พิจารณา
จากคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดตามนิยามกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการมีการระบุวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ในนโยบายก ากับดแูลกิจการของบริษัทโดยก าหนดวาระการ
ด ารงต าแหน่งไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ในปี 2562 ไม่มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการเกิน 9 ปีและไม่มี
กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 แหง่  



การจัดการและการก ากบัดแูลกจิการ 

42 
 

สามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติม ในเอกสารแนบ-รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุและเลขานกุารบริษัท 
2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้ บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างโปร่งใสโดยมี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการเพื่อน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้น และ
ผู้บริหารระดบัสงูเข้ามาด ารงต าแหน่งผู้น าองค์กร น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท มีขัน้ตอนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 
โดยต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มีคณุสมบตัิที่หลากหลายจากการท า Board Matrix ของกรรมการทัง้คณะเพื่อ
ประกอบการพิจารณา รวมถึงความรู้ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร 
 
การสรรหากรรมการผู้จัดการ 

“กรรมการผู้จดัการ” แต่งตัง้จากการพิจารณาและอนมุตัิแต่งตัง้จากกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการสรรหา
บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง 

คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ 
คณุสมบตัิทัว่ไป 
- มีสญัชาติไทย 
- สามารถท างานให้แก่บริษัทได้เต็มเวลา 
- ไมเ่ป็นบคุคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 
- ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย หรือไมเ่คยเป็นบคุคลล้มละลายทจุริต 
- ไมเ่คยต้องค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุ ไมว่า่จะได้รับโทษจ าคกุจริงหรือไม ่เว้นแต ่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือมีความผิด หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ 
- ไมเ่คยถกูไลอ่อก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทจุริตตอ่หน้าที่ 
คณุสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง 
- ส าเร็จการศกึษาไมต่ ่ากวา่ปริญญาตรี มีความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในการบริหารองค์กร 
- มีวิสยัทศัน์การบริหารจดัการในกิจการด้านการขนสง่ และธุรกิจที่เก่ียวข้องกบักิจการด้านการขนสง่ 
- มีคณุธรรมและจริยธรรมในการบริหารและก ากบัดแูลกิจการที่ดี มีบคุลิกภาพ ภาวะผู้น า และมนษุย์สมัพนัธ์ดี 
- สามารถติดตอ่ประสานงานได้ดีทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
- มีความรู้และความช านาญในการบริหารองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการและบริการที่ดี 
การแต่งตัง้กรรมการบริษัท การเลือกตัง้กรรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ให้กระท าตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

- ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 
- ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้ เป็นประธานที่ประชมุเป็นผู้

ออกเสียงชีข้าด 
การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูและกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
การประชุมของคณะกรรมการ 
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

1.1 คณะกรรมการบริษัท ต้องจดัให้มีการประชมุเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทอยา่งน้อยทกุ 3 เดือน ในการประชมุ
กรรมการต้องแสดงความเห็นและใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชมุทกุครัง้ นอกเหนือจากมีเหตสุดุวิสยั 
ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทต้องรายงานจ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการไว้ในรายงานประจ าปี ซึ่งในการประชมุคณะกรรมการแตล่ะครัง้เพื่อให้คณะกรรมการทกุท่านทราบเป็นการ
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ล่วงหน้า เลขานกุารคณะกรรมการต้องจดัส่งหนังสือเชิญประชมุแก่กรรมการทกุท่านทราบถึงวนัเวลาสถานที่และวาะการ
ประชมุ โดยจดัส่งเป็นการลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัและเป็นผู้ รวบรวมเอกสารประกอบการประชมุกรรมการและฝ่ายจดัการ 
เพื่อจดัส่งให้คณะกรรมการลว่งหน้า เอกสารดงักลา่วต้องให้ข้อมลูที่เพียงพอตอ่การตดัสินใจ ซึ่งใช้ดลุยพินิจอยา่งเป็นอิสระ
ของคณะกรรมการ เลขานกุารคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้บนัทกึประเด็นในการประชมุ เพ่ือจดัท าเป็นรายงานการประชมุ ซึง่
ต้องมีเนือ้หาสาระครบถ้วน และเสร็จสมบรูณ์ภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัประชมุเสร็จสิน้ เพ่ือเสนอให้ประธานคณะกรรมการ
ลงนามและต้องจดัให้มีระบบจดัเก็บที่ดี สะดวกตอ่การค้นหาและรักษาความลบัได้ดี 

1.2 กรรมการบริษัทที่มีสว่นได้เสียในเร่ืองใด ไมมี่สิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนัน้ 
1.3 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเอาความเห็นที่เป็นเสียงข้างมากเป็นส าคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียง

เท่ากัน ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริษัทคน
อ่ืนๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบไุว้ในรายงานการประชมุ 

ทัง้นี ้เพื่อส่งเสริมให้การท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท หลกัเกณฑ์และรูปแบบข้อมลูในเอกสารที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทให้มีความครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทด าเนินไปอย่างราบร่ืน รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพสงูสดุภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ 
ในที่ประชมุต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  ของกรรมการทัง้หมด ในปี 2562 คณะกรรมการทกุท่านได้เข้าร่วมประชมุครบทกุครัง้หรือ
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนประชมุกรรมการสอดคล้องกบันโยบายการสง่เสริมให้กรรมการบริษัทแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุมากกวา่ร้อยละ 
75 ของจ านวนประชมุกรรมการบริษัท 
 
การประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการ 
การประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทัง้คณะ และรายบคุคลเป็นประจ าทกุปี เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฎิบตัิงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้พิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท และการปฎิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยส่งให้เลขานกุารบริษัทสรุป
และน าเสนอผลการประเมินต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อสามารถน ามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน โดยแบ่งหวัข้อการ
ประเมินออกเป็น 2 สว่น 
1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายคณะ) 

1.1 โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท 
1.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 
1.3 การประชมุคณะกรรมการ 
1.4 การท าหน้าที่ของกรรมการ 
1.5 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
1.6 การพฒันาตนเองของคณะกรรมการ 

 2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายบคุคล) 
2.1 โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 
2.3 การประชมุของคณะกรรมการ 
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3. หลกัเกณฑ์ในการให้คะแนนแตล่ะระดบั ดงันี ้
1. ระดบัดีเยี่ยม  คะแนนร้อยละ 90-100 
2. ระดบัดีมาก  คะแนนร้อยละ 80-89 
3. ระดบัดี  คะแนนร้อยละ 70-79 
4. ระดบัพอใช้  คะแนนร้อยละ 69 

การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 
  คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฎิบตัิงานของตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ทัง้นี ้ให้รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า
ทกุปี เพ่ือสอบทานการปฎิบตัิงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชดุย่อย รวมทัง้พิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถน ามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยแบบ
ประเมินผลการปฎิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการ จดัท าขึน้ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยแตล่ะชดุ โดยในแบบประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ ได้มีการประเมินแนวทางปฎิบตัิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Best 
Practice Guidelines for Audit Committee) ที่จดัท าโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยก าหนดข้อ
การประเมินดงันี ้
1. โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2. การประชมุคณะกรรมการ 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง 
  คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฎิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงู โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดบัสงู ตามแบบประเมินผลการ
ปฎิบตัิงานที่ก าหนด โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินที่ก าหนดตวัชีว้ดัผลงานหลกัตัง้แตต้่นปี โดยแบง่เป็นการประเมินผลจากตวัชีว้ดั
ผลงานหลกัสดัส่วนร้อยละ 80 และการประเมินสมรรถนะสดัส่วนร้อยละ 20 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยค านึงถึงภาระหน้าที่
รับผิดชอบรายบุคคลและผลการด าเนินงานของบริษัท ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา กลัน่กรอง
จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนและน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิและก าหนดผลตอบแทน โดยประธาน
กรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฎิบตัิงานให้ดียิ่งขีน้ตอ่ไป 
คณะกรรมการมีนโยบายการส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
 คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม สนับสนนุ และอ านวยความสะดวกให้ผู้ที่เก่ียวข้องในการก ากับดแูลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ 
กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เป็นต้น ได้เข้ารับการอบรมสมัมนาในหลักสตูรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึน้โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย หรือองค์กรอิสระ
ตา่งๆ อยา่งสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ปรับปรุงการปฎิบตัิงานจะเป็นประโยชน์ตอ่การปฎิบตัิหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความส าคญัในการจดัปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม ่บริษัทจะจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้า
รับต าแหน่งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการที่เข้ามาใหม่ได้รับทราบและเข้าใจถึงประวตัิความเป็นมา โครงสร้างธุรกิจ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนขอบเขตหน้าที่ผู้ รับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ โดยให้เลขานกุารบริษัทเสนอเอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฎิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ 
เชน่ คูมื่อกรรมการบริษัทจดทะเบียน คูมื่อการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ข้อบงัคบับริษัท โครงสร้างการลงทนุ โครงสร้างผู้ ถือหุ้น ผลการด าเนินงาน 
กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และหลกัสตูรการอบรมกรรมการ รวมทัง้ให้ข้อมลูตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง เชน่ รายงานประจ าปี แบบแสดง
รายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้แก่
กรรมการที่เข้ารับต าแหน่งเป็นครัง้แรก 
แผนสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการ
ด าเนินกิจการอย่างต่อเน่ือง จะน ามาซึ่งความเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยัง่ยืน ดงันัน้บริษัทจึงได้เร่ิมจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งขึน้ 
โดยได้ก าหนดขัน้ตอนและกระบวนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสงู เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอด
ต าแหน่งขององค์กรตอ่ไปในอนาคต 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคญัในการปฎิบตัิหน้าที่ของกรรมการ กรรมการผู้จดัการ เพื่อให้กรรมการสามารถอทุิศเวลาในการ
ก ากบัดแูลกิจการได้อยา่งเต็มที่ โดยการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการแตล่ะทา่น
ไมเ่กิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กรเพื่อการ
เติบโตทางธุรกิจในอนาคต 

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้สอบบญัชี ส านักงาน อีวาย จ ากัด ที่ผ่านอนมุตัิที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีรายละเอียด
ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)  
รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

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

หมายเหต:ุ คา่บริการตรวจสอบประกอบด้วย งบการเงินประจ าปีและสอบทานรายงานประจ าปี 
 

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) 
ในปี 2562 บริษัทฯ ไมมี่การจา่ยคา่บริการอ่ืน  
 

สามารดูข้อมูลเพ่ิมเติม ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 ในเว็บไซต์ตลาดหลกัทรพัย์ฯ (www.sec.or.th) หรือ เว็บไซต์บริษัทฯ 
(www.atp30.com) 
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แนวปฎิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและจัดท ารายงาน ดังนี ้
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
นโยบายภาพรวม 

คณะกรรมการบริษัท มีความมุง่มัน่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและการพฒันาศกัยภาพทางด้านการปฏิบตัิความรับผิดชอบต่อ
สงัคมตามแนวทางการพฒันาองค์กรไปสูค่วามยัง่ยืนระยะยาวในอนาคต โดยการบริหารจดัการที่สมดลุทัง้ เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
และบริษัทฯ มีนโยบายการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมตามหลกัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หลกัการ 8 ข้อ ดงันี ้

1. การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
- กระบวนการจดัท ารายงาน บริษัทอยูใ่นชว่งศกึษาเพื่อเลือกด าเนินและการจดัท ารายงาน 

- การด าเนินงานให้เป็นตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้และด าเนินการเป็นไปตามหลกัการ ตัง้แต่การประเมินความเสี่ยง 
การก าหนดแนวปฎิบตัิ การสื่อสารกบัพนกังานและลกูจ้าง ตลอดจนการตรวจสอบการปฎิบตัิ 

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
- บริษัทด าเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริตและโปร่งใส และค านึงถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม กฎหมายและจรรยาบรรณ 

โดยการกระท าความดีตอ่บคุคล กลุม่ชมุชนและสิ่งแวดล้อม 
- ไมก่ระท าการที่ผิดกฎหมายหรือไมใ่ห้ผลประโยชน์สิ่งใดอยา่งไมถ่กูต้องตอ่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอ่ืนใดที่อาจกระทบชื่อเสียง

ของบริษัท 
- การปฏิบัติตามกฎจราจรบนท้องถนนอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุ มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียงและความ

สะอาด เป็นต้น 
- การปฏิบตัิตอ่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรม ไมเ่รียกร้องหรือรับผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไมช่อบธรรมจากลกูค้า  
- การปฏิบตัิตอ่คูแ่ข่งทางการค้า ภายใต้กติกาไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัทางการค้าด้วยวิธีที่ไมส่จุริต 
3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจอย่างสจุริตเป็นธรรมและโปร่งใส และจดัให้มีนโยบายการตอ่ต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นและทบทวนนโนยบายดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน่ 
เพ่ือให้สามารถก าหนดมาตราการป้องกนัและตอบสนองความเสี่ยงในระดบัที่ยอมรับได้ 
นโยบาย  

ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานด าเนินการสนับสนนุการทจุริตคอร์รัปชัน่ทัง้ทางตรงและทางอ้อมอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงการจดัให้มีโครงสร้างผู้ รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกนั
และปราบปรามการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ภายในองค์กร และก าหนดนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยแสดงเจตนารมณ์ 
(อยู่ในช่วงด าเนินการ) เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต ตลอดจนทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและ ข้อก าหนดของ
กฎหมาย อีกทัง้การสื่อสารนโยบายดงักลา่วกบัพนกังานทกุคน ผู้ มีสว่นได้เสียและบคุคลภายนอกให้รับทราบผ่านช่องทางตา่งๆ โดย
สรุปมาตรการและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
- การบริหารจดัการความเสี่ยง โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ต้องท าความเข้าใจถึงกระบวนการทางธุรกิจ และประเมิน

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ พร้อมทัง้ก าหนดมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงให้อยูใ่นระดบัที่รับได้ 

- การจดัท านโยบาย ระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง รวมถึงก าหนดมาตรการควบคมุภายในที่เหมาะสมส าหรับกิจกรรมหลกัที่อาจ
ก่อให้เกิดการคอร์รัปชั่น อาทิ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การให้และรับ
ของขวญั การเลีย้งรับรองและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ด้วยความโปร่งใส 
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มาตรการตรวจพบการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือชว่ยตรวจพบและรายงานการกระท าได้ทนัทว่งที ดงันี ้
- กลไกการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยบริษัทก าหนดช่องทางที่น่าเชื่อถือเป็นอิสระส าหรับการร้องเรียนหรือการแจ้ง

เบาะแส รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
- การรายงานทจุริต บริษัทก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็น

รายไตรมาส 
สามารถดขู้อมลูเพ่ิมเติม ในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือกรณีถกูละเมิด 
มาตรการตอบสนองกรณีเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น การด าเนินการเพื่อป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ดงันี ้
- คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตัิเพื่อป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ประจ าทกุปี 
- การประเมิน ทบทวนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ ก าหนดมาตราการเพื่อลดความเสี่ยงหากการควบคมุภายใน

ที่มีอยูไ่มเ่พียงพอ รวมถึงการจดัท าคูมื่อบริหารความเสี่ยงด้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
- การสื่อสารเก่ียวกับนโยบายการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ทัง้ภายในจากการจดัอบรมในองค์กร รับทราบและถือปฏิบตัิอยา่ง

เคร่งครัด อีกทัง้การสื่อสารภายนอกในการขอความร่วมมือจากคูค้่าเพื่อป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
- บริษัทจดัให้มีชอ่งทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางตา่งๆ มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ที่เหมาะสม และหากพบเจอการฝ่าฝืนหรือการกระท าการทจุริตคอร์รัปชัน่ใดๆ ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในด าเนินการ
ตามกระบวนการจดัการข้อร้องเรียนและจดัท าสรุปข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทเป็นรายไตร
มาส 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ ให้การสนับสนนุและเคารพตามหลักการด้านสิทธิมนษุยชน ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันมี

ส่วนสมัพนัธ์กับกิจการในการเพิ่มคณุค่าและเป็นปัจจยัส าคญัของธุรกิจในการสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอีกด้วย โดยก าหนดเป็น
แนวทางการปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและการ
ติดตามดแูลมิให้บริษัท เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจที่มีการลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชนและปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งไม่เป็นธรรม ด้วย
การยอมรับหลกัปฎิบตัิที่เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมสว่นรวมตามหลกัสิทธิมนษุยชนขององค์การสหประชาชาติ 

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทกุคนต้องปฏิบตัิต่อกันด้วยการให้เกียรติซึ่งกันเคารพสิทธิ
มนษุยชน และศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยก อาย ุเพศ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ความเช่ือ 
ความคิดเป็นทางการเมืองหรือความพิการ ไม่สนับสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก  จดัให้มีระบบการท างานที่
มุ่งเน้นความปลอดภยัและสขุอนามยัในที่ท างานอย่างเหมาะสม เพื่อลดอนัตรายที่จะเกิดขึน้ทัง้อบุตัิเหตแุละโรคภยั การจ้างงานที่
เป็นธรรม ค่าตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสม ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การจดัให้มีกระบวนการ
ร้องเรียนอย่างเหมาะสม โดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ต้องไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคกุคามต่อสิทธิมนษุยชน
ไมว่า่จะเป็นทางกาย วาจาตอ่ผู้ อ่ืนบนพืน้ฐานของสิทธิมนษุยชน 
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บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมพนักงานในโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดความผูกพันกับองค์กร อีกทัง้ประเมินความพึงพอใจของ
พนกังานตอ่กิจกรรม เพ่ือน าผลประเมินไปปรับปรุงพฒันากิจกรรมอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป โดยกิจกรรมในปี 2562 ดงันี ้ 

 
 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
- บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่ลกูค้าอย่างเป็นธรรมยดึหลกัมาตรฐานการให้บริการเดียวกนั โดยไม่เลือกปฏิบตัิหรือเปิดเผยข้อมลูลกูค้า

รายอื่นโดยไมรั่บอนญุาตจากลกูค้า 
- บริษัทฯ ตามสญัญา ข้อตกลง เงื่อนไขและอ่ืนๆ อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบตัิได้ต้องท าการแจ้งลกูค้าเพื่อร่วมกัน

หาทางแก้ไข ตรวจสอบและป้องกนั  
6. ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  

คณะกรรรมการ มีนโยบายในเร่ืองการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมและการสง่เสริมการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับนโยบายความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน (ISO 39001:2012) เพื่อให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากรถโดยสารของบริษัทมีขนาดใหญ่ อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การปล่อยมลพิษทางอากาศ ทางเสียงและทาง
ความสะอาด ตลอดจนกระบวนการก าจดัของเสียจากการซ่อมบ ารุงรถ เช่น น า้มนัเคร่ือง อะไหล่เก่า และยางรถ เป็นต้น โดยบริษัท 
จดัให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กบัพนกังานในเร่ืองสิ่งแวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง ดงันี ้
- การเลือกใช้เคร่ืองยนต์ใหมแ่ละการวางแผนการซอ่มบ ารุงที่ชดัเจน เพื่อลดการซอ่มบ ารุงและลดการปลอ่ยมลพิษ 
- การเลือกใช้น า้มนัเชือ้งเพลิงที่ได้มาตรฐานและไมมี่สารตะกัว่ 
- ระบบการควบคมุสินค้าคงเหลืออยา่งมีประสิทธิภาพทกุกระบวนการ อาทิ การซือ้/การเบิก/การใช้/การขายและท าลายจาก

ผู้ เช่ียวชาญเทา่นัน้ 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ มีการควบคมุและการปฏิบตัิในการร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคมตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมถึงให้
ความร่วมมือชว่ยเหลือ สนบัสนนุและกิจกรรมอาสาที่เป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนที่ใกล้เคียงกบับริษัท 
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อมและผู้

มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ มีการสนบัสนนุให้มีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนการท างานในองค์กรและระหวา่งองค์กร เพ่ือกระท าสิ่งตา่งๆ ด้วย

วิธีการใหม่ๆ  อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การให้บริการ การเพิ่มมลูคา่องค์กร เป้าหมายของนวตักรรม โดยบริษัทยงัอยูใ่นชว่ง
ด าเนินการศกึษานวตักรรมใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อมและผู้ มีสว่นได้เสียสงูสดุ 

 
 

โครงการ 12
ยิม้

โครงการ
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การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการถกูตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบการด าเนินธุรกิจจากหน่วยงานที่มีอ านาจที่วา่การด าเนินงาน

จากการฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองที่เก่ียวกบัหลกัการ 8 ข้อและบริษัทฯ ไมมี่การถกูกลา่วหาหรือข่าวไมด่ีทางด้านลบจากสงัคม สิ่งแวดล้อมหรือไม่
เป็นตามหลกัการ 8 ข้อ ที่กระทบตอ่การประกอบธุรกิจ อาทิ ช่ือเสียง ความน่าเชื่อถือ และรายการที่มีสาระส าคญัไมเ่ปิดเผย เป็นต้น 

 
กิจการเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (After process) 

บริษัทสนับสนนุกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชมุชนในพืน้ที่ใกล้เคียงกับบริษัท โดยมีรูปแบบให้พนักงานเข้า
ร่วมกิจกรรมหรืออ านวยความสะดวกจากการน ารถโดยสารไปให้บริการโดยไม่คิดคา่ใช้จา่ย ในรอบปีที่ผ่านมาดงันี ้

 
สนับสนุนพานักเรียนเข้าค่ายกิจกรรม “ค่ายลูกเสือหนองปลาไหล” โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

 
 
การติดตามประเมินผลเกี่ยวกับคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่อย่างสิน้เชิง (Zero-Tolerance Policy) ตามกฎหมาย
ทัง้หมดที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย ซึ่งบริษัทจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการ
คอร์รัปชัน่ทัง้ทางตรงและอ้อม โดยมีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือการสุม่เสี่ยงต่อการทจุริตและคอร์รัปชัน่ และด าเนินการ
ติดตามกิจกรรมดงักลา่วเพื่อให้เชื่อมัน่ได้ว่าไม่กระทบตอ่การด าเนินกิจการ และบริษัทต้องมีการติดตามระบบควบคมุภายในอยา่งสม ่าเสมอ 
อีกทัง้การทบทวนการประเมินความเสี่ยงอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 
 
 
 
 
 

มอบความสุข
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คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคญักบัระบบการควบคมุภายในและบริหารความเสี่ยงอนัเป็นกลไกส าคญัที่จะสร้างความมัน่ใจแก่
ฝ่ายบริหารให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อก าหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยน ากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) ที่ได้ปรับปรุงในปี 2556 (COSO 2013) มาประยกุต์ใช้ โดยก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบและอ านาจการด าเนินการของผู้ปฎิบตัิ ผู้บริหาร เพื่อให้มัน่ใจอย่างสมเหตสุมผลวา่การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ทรัพย์สินไม่ให้ร่ัวไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยแบ่งแยกหน้าที่ผู้ ปฎิบัติงาน ผู้
ควบคมุ/ผู้อนมุตัิ เพ่ือให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุระหวา่งกัน การรายงานทัง้ทางการเงินและไมใ่ชท่างการเงินมีความน่าเชื่อถือได้และ
ทันเวลา มีคุณภาพเพียงพอส าหรับการน าไปใช้ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร และมีการปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมถึง
นโยบายและแนวทางปฎิบตัิที่องค์กรก าหนด 
สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2563 โดยมีกรรมการอิสระทัง้ 3 ทา่นเข้าร่วมประชมุ ได้ประเมิน
ระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในที่ได้รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว สรุปความเห็นว่าจากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคมุภายในองค์กร การ
ประเมินความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลูและระบบการติดตาม รวมถึงผลการตอบแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคมุภายในที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ทางคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกันกบัคณะกรรมการตรวจสอบ
ว่า บริษัท มีระบบควบคมุภายในที่เพียงพอและเหมาะสมส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และได้ปฎิบตัิตามมาตรฐานทางบญัชีที่ยอมรับ
โดยทัว่ไปของส านกังาน ก.ล.ต. และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงการมีระบบควบคมุภายในเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ ทัง้นี ้ที่ผ่านมาการพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมที่เก่ียวข้อง
ดงักลา่วจะอยูภ่ายใต้การพิจารณาถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท เป็นหลกั นอกจากนีบ้ริษัท ยงัก าหนดนโยบายเพ่ือเพิ่มความระมดัระวงัใน
การท าธุรกรรมในอนาคต ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัเร่ืองการก ากบัให้องค์กรเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อยา่งแท้จริง 
หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี ้
1) หวัหน้างานตรวจสอบภายในเป็นบุคลากรภายในของบริษัท  

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2561 ครัง้ที่ 1/2561 ได้แตง่ตัง้นางสาวอรอินทุ์ อินทร์เจริญสขุ ให้ด ารง
ต าแหน่งหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท มีผลตัง้แต่เดือนมีนาคม 2561 เน่ืองจากมีประสบการณ์การท างานทางธุรกิจและมีความ
เข้าใจระบบการควบคมุภายในของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทัง้มีประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) ของสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย (2561) จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 
2) การใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) 

ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้แตง่ตัง้บริษัท บริษัท พีแอนด์เเอล ไอที ออดิท จ ากดั 
เป็นผู้ตรวจสอบภายในและมอบให้ ดร.ศกัดิ์ชาย ตัง้ประเสริฐ จ ากัด กรรมการผู้จดัการบริษัท เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เร่ืองการควบคมุทัว่ไป
ระบบสารสนเทศ-ด้านการควบคมุทัว่ไป (IT General Control) ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่เป็นผู้ มีคณุสมบตัิที่
เหมาะสม 

 

สามารดูข้อมูลเพ่ิมเติม ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 ในเว็บไซต์ตลาดหลกัทรพัย์ฯ (www.sec.or.th) หรือ เว็บไซต์บริษัทฯ 
(www.atp30.com)
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บริษัทฯ มีนโยบายการท ารายการระหวา่งกนัจากรายรับและรายจา่ยของบริษัททกุรายการ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการท ารายการ
ระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันด้วยความเป็นธรรม 
สมเหตสุมผลและยตุิธรรมตามราคาตลาดและเป็นรายการตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’length) รายละเอียดดงันี ้

 
รายการระหว่างกัน 

ช่ือ/บริษัท ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ 
ความสมัพนัธ์ รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่/ทีป่รึกษา/กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม

ผกูพนั 
ลกัษณะรายการ ที่ปรึกษาในการด าเนินธุรกิจ 
มลูคา่ของรายการ ปี 2562 จ านวนเงิน 0.6 ล้านบาทและปี 2561 จ านวนงิน 0.6 ล้านบาท 
เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน
การท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2558 มีความเห็นวา่ ดร.วิวฒัน์ เป็นผู้ เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เก่ียวข้องมายาวนาน จงึเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งที่ปรึกษา โดยได้รับคา่ตอบแทนเป็น
รายเดือนอตัรา 50,000 บาทคงที ่

มาตรการในการก ากบัดแูล ระดบัการท ารายการร้อยละ 1.16 ของคา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
ช่ือ/บริษัท บมจ.ไทยศรีประกันภัย 
ความสมัพนัธ์ นายชาติชาย พานิชชีวะ เป็นประธานกรรมการบริษัท 
ลกัษณะรายการ คา่เบีย้ประกนัภยั รถโดยสารของบริษัท 
มลูคา่ของรายการ - คา่เบีย้ประกนัรายปี ส าหรับปี 2562 จ านวนเงิน 6.3 ล้านบาทและปี 2561 จ านวนเงิน 6.4

ล้านบาท 
- คา่เบีย้ประกนัภยัจา่ยลว่งหน้า ส าหรับปี 2562 จ านวนเงิน 3.3 ล้านบาทและปี 2561 จ านวน

เงิน 4.3 ล้านบาท 
- คา่เบีย้ประกนัภยัค้างจา่ย ส าหรับปี 2562 จ านวนเงิน 2.6 ล้านบาทและปี 2561 จ านวนเงิน 

1.8 ล้านบาท 
เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน
การท ารายการ 

เน่ืองจาก ข้อเสนอเง่ือนไข การคุ้มครองและคา่เบีย้ประกนัตรงตามที่ทางบริษัท ต้องการ 

มาตรการในการก ากบัดแูล บริษัทมีการเปรียบเทียบราคาคา่เบีย้ประกนัภยั  เง่ือนไขและการคุ้มครองอย่างสมเหตสุมผลก่อน
ตดัสินใจท าประกนั โดยปัจจบุนัมีตวัแทนชัน้น า 7 รายได้แก่ ไทยศรีประกนัภยั MSIG พี แอนด์ แอส
โซซิเอทส์ (1992) มิตซยุ สมิุโตโม อินชวัรันซ์ ไทยประกนัภยั กรุงเทพประกนัภยัและอลัฟ่า แคปปิตอล 
ระดบัการท ารายการร้อยละ 1.86 ของต้นทนุการให้บริการ 

ช่ือ/บริษัท บจก. กรมดิษฐ์ พาร์ค 
ความสมัพนัธ์ นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ เป็นกรรมการ 
ลกัษณะรายการ คา่เชา่พืน้ที่และคา่บริการส าหรับส านกังานใหญ่และพืน้ที่จอดรถและโรงซอ่มบ ารุง 
มลูคา่ของรายการ - คา่เชา่พืน้ที่และคา่บริการ ส าหรับปี 2562 จ านวนเงิน 2.1 ล้านบาทและปี 2561 จ านวนเงิน 

1.7 ล้านบาท 
- คา่เชา่พืน้ที่และคา่บริการค้างจา่ย ส าหรับปี 2562 จ านวนเงิน 0.3 ล้านบาทและปี 2561 

จ านวนเงิน 0.2 ล้านบาท 
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รายการระหว่างกัน 
เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน
การท ารายการ 

อยูใ่นนิคมอมตะซิตี ้ชลบรีุ ซึง่เป็นแหลง่ใกล้เคียงกบัสถานประกอบการ และลกูค้า อีกทัง้มีความ
สะดวกในด้านสาธารณปูโภคและบริษัท มีการเชา่มาเป็นระยะเวลานาน ท าให้ได้รับอตัราค่าเชา่พืน้ที่
ต ่ากวา่ผู้ เชา่รายอ่ืนๆ 

มาตรการในการก ากบัดแูล บริษัท มีการเปรียบเทียบคา่เชา่พืน้ที่และบริการ กบัพืน้ที่ใกล้เคียง 
ระดบัการท ารายการร้อยละ 0.62 ของต้นทนุการให้บริการ 

ช่ือ/บริษัท บจ. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ 
ความสมัพนัธ์ นางสาวนิชานนัท์ รัตนเกต ุเป็นเจ้าของกิจการ/ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ/กรรมการบริหารความ

เสี่ยง 
ลกัษณะรายการ รถบสัร่วมบริการกบัทางบริษัท 
มลูคา่ของรายการ ปี 2562 จ านวนเงิน 3.5 ล้านบาทและปี 2561 จ านวนเงิน 3.6 ล้านบาท 
เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน
การท ารายการ 

ร่วมด าเนินเป็นรถบสัร่วมบริการจ านวน 2 คนักบับริษัท มาเป็นระยะเวลายาวนาน เน่ืองจากชว่งแรก
บริษัทต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทนุ ซึง่ปัจจบุนัไมมี่นโยบายในการเพิ่มรถร่วมบริการ 

มาตรการในการก ากบัดแูล บริษัทมีการจา่ยคา่จ้างบริการเชน่เดียวกบัรถร่วมบริการอ่ืนๆ ทัง้สญัญา เง่ือนไขและคา่บริการ 
ระดบัการท ารายการร้อยละ 1.03 ของต้นทนุการให้บริการ 

ช่ือ/บริษัท นายอ าพล เตชากูล 
ความสมัพนัธ์ นายปิยะ เตชากลูเป็นพี่ชาย 
ลกัษณะรายการ รถตู้ ร่วมบริการกบัทางบริษัท 
มลูคา่ของรายการ ปี 2562 จ านวนเงิน 0.6 ล้านบาทและปี 2561 จ านวนเงิน 0.6 ล้านบาท 
เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน
การท ารายการ 

ร่วมด าเนินเป็นรถตู้ ร่วมบริการจ านวน 1 คนักบับริษัท มาเป็นระยะเวลายาวนาน เน่ืองจากชว่งแรก
บริษัทต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทนุ ซึง่ปัจจบุนัไมมี่นโยบายในการเพิ่มรถร่วมบริการ 

มาตรการในการก ากบัดแูล บริษัทมีการจา่ยคา่จ้างบริการเชน่เดียวกบัรถร่วมบริการอ่ืนๆ ทัง้สญัญา เง่ือนไขและคา่บริการ 
ระดบัการท ารายการร้อยละ 0.17 ของต้นทนุการให้บริการ 

ช่ือ/บริษัท นายวินัย พุ่มพิศ 
ความสมัพนัธ์ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายปฏบิตัิการ/ผู้บริหาร 
ลกัษณะรายการ รถตู้ ร่วมบริการกบัทางบริษัท 
มลูคา่ของรายการ ปี 2562 จ านวนเงิน 0.8 ล้านบาทและปี 2561 จ านวนเงิน 0.7 ล้านบาท 
เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน
การท ารายการ 

ร่วมด าเนินเป็นรถตู้ ร่วมบริการจ านวน 1 คนักบับริษัท มาเป็นระยะเวลายาวนาน เน่ืองจากชว่งแรก
บริษัทต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทนุ ซึง่ปัจจบุนัไมมี่นโยบายในการเพิ่มรถร่วมบริการ 

มาตรการในการก ากบัดแูล บริษัทมีการจา่ยคา่จ้างบริการเชน่เดียวกบัรถร่วมบริการอ่ืนๆ ทัง้สญัญา เง่ือนไขและคา่บริการ 
ระดบัการท ารายการร้อยละ 0.24 ของต้นทนุการให้บริการ 
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รายงานของผูส้อบบญัช ี
 

ผู้สอบบญัชี ได้แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปี 2561 และ ปี 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
รายงานและงบการเงิน 31 ธันวาคม 2562 

ความเห็น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการงบการเงินฐานะแสดงการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึง
หมายเหตสุรุปนโยบายการ บญัชีท่ีส าคญั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ประเภทรายงานของผู้สอบบญัชี รายงานแบบไมม่ีเง่ือนไข 

เกฑณ์ในการแสดงความเห็น ผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระ ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  (Key Audit 
Matters) 

ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหลา่นี ้ 

- มลูค่าคงเหลือของยานพาหนะส าหรับขนสง่ 
- การรับรู้รายได้จากการให้บริการ 

ข้อมลูอ่ืน ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอ่ืน  ซึง่รวมถึงอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษัท (แต่ไมร่วมถึงงบ การเงินและรายงาน
ของผู้สอบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนัน้) 
ความเห็นของผู้สอบบญัชี ไมพ่บวา่มีเร่ืองข้อมลูอ่ืนท่ีต้องรายงาน 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5874  
หรือนายศภุชยั ปัญญาวฒัโน    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3930  
หรือนายณฐัวฒุิ สนัติเพ็ชร        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5730  
จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

รายงานและงบการเงิน 31 ธันวาคม 2561 

ความเห็น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการงบการเงินฐานะแสดงการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึง
หมายเหตสุรุปนโยบายการ บญัชีท่ีส าคญั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ประเภทรายงานของผู้สอบบญัชี รายงานแบบไมม่ีเง่ือนไข 

เกฑณ์ในการแสดงความเห็น ผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระ ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit 
Matters) 

ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหลา่นี ้ 

- มลูค่าคงเหลือของยานพาหนะส าหรับขนสง่ 
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้ 

- การรับรู้รายได้จากการให้บริการ 

ข้อมลูอ่ืน ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอ่ืนท่ี ซึง่รวมถึงอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษัท (แต่ไมร่วมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนัน้) ความเห็นของผู้สอบบญัชี ไมพ่บวา่มีเร่ืองข้อมลูอ่ืนท่ีต้องรายงาน 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5874  
หรือนายศภุชยั ปัญญาวฒัโน    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3930  
หรือนายณฐัวฒุิ สนัติเพ็ชร        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5730  
จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
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งบการเงนิ 
 

รายงานงบแสดงฐานะการเงนิ 
รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35.48 5.31% 38.07 5.23% 40.91 5.42% 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 44.00 6.58% 57.91 7.96% 59.76 7.91% 

อะไหลแ่ละวสัดสุิน้เปลอืง 0.70 0.10% 0.78 0.11% 0.79 0.10% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั 2.90 0.43% 4.07 0.56% 3.80 0.50% 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 13.60 2.03% 14.49 1.99% 16.24 2.16% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 96.68 14.45% 115.32 15.855 121.50 16.09% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 8.95 1.34% 0.83 0.11% 0.84 0.11% 
ยานพาหนะส าหรับขนสง่ 552.81 82.65% 601.36 82.65% 587.62 77.79% 

ท่ีดิน สว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ 9.35 1.40% 8.87 1.22% 43.85 5.80% 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 1.08 0.16% 1.19 0.17% 1.58 0.21% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 572.19 85.55% 612.25 84.15% 633.89 83.91% 
รวมสินทรัพย์ 668.87 100.00% 727.57 100.00% 755.39 100.00% 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - - 6.41 0.88% 11.97 1.58% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 35.77 5.35% 38.98 5.36% 39.87 5.28% 

สว่นของเงินกู้ ระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - - - 0.83 0.11% 

สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 95.45 14.27% 114.60 15.75% 94.73 12.54% 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 0.67 0.10% 0.91 0.12% 2.33 0.31% 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 131.89 19.72% 160.90 22.11% 149.73 19.82% 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ ระยะยาว - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - - - 21.17 2.80% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 227.27 33.98% 201.12 27.64% 137.50 18.20% 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 16.84 2.52% 23.53 3.23% 30.52 4.04% 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5.14 0.77% 5.00 0.69% 8.62 1.14% 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1.42 0.20% 1.96 0.28% 2.26 0.31% 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 250.67 34.47% 231.61 31.84% 200.07 26.49% 
รวมหนีสิ้น 382.56 57.19% 392.51 53.95% 349.80 46.31% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรือนหุ้น       
ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 618.75 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 154.69  154.69  154.69  
ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแล้ว 123.75 18.50% 130.87 17.99% 154.33 20.43% 

เงินรับลว่งหน้าค่าหุ้น 22.49 3.36% 21.05 2.89% - - 
สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั 107.19 16.03% 124.27 17.08% 180.57 23.91% 

ก าไรสะสม       
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รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
 ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 

   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 6.40 0.96% 8.50 1.17% 10.90 1.44% 

   ยงัไมไ่ด้จดัสรร 26.48 3.96% 50.37 6.92% 59.79 7.91% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 286.31 42.81% 335.06 46.50% 405.59 53.69% 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 668.87 100.00% 727.57 100.00% 755.39 100.00% 

 
รายงานงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ผลก าไรและขาดทนุ) 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 

ก าไรขาดทุน :       

รายได้       

รายได้จากการให้บริการ 347.50 99.67% 421.88 99.53% 456.96 99.58% 

รายได้อ่ืน 1.14 0.33% 1.98 0.47% 1.93 0.42% 

รวมรายได้ 348.64 100.00% 423.86 100.00% 458.89 100.00% 

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุการให้บริการ 266.25 76.37% 314.02 74.09% 339.57 74.00% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 39.64 11.37% 46.63 11.00% 51.72 11.27% 

รวมค่าใช้จ่าย 305.89 87.74% 360.65 85.09% 391.29 85.27% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 42.75 12.26% 63.21 14.91% 67.60 14.73% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (13.66) (3.92%) (15.80) (3.73%) (12.89) (2.81%) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 29.09 8.34% 47.41 11.18% 54.71 11.92% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (2.84) (0.81%) (6.50) (1.53%) (7.89) (1.72%) 

ก าไรส าหรับปี 26.25 7.53% 40.91 9.65% 46.82 10.20% 

       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :       

รายการท่ีจะไมถ่กูบนัทึกในสว่นของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั       

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - 0.92 0.22% (0.91) (0.20%) 

ผลกระทบของภาษีเงินได้ - - (0.19) (0.05%) 0.18 0.04% 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - - 0.73 0.17% (0.73) (0.16%) 

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

ก าไรต่อหุ้น (บาท)       

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.530  0.079  0.079  

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.050  0.072  0.078  
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รายงานงบกระแสเงนิสด  
รายการ หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไรก่อนภาษี 29.09 47.41 54.71 

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)  
จากกิจกรรมด าเนินงาน                                              

   

     ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 46.82 54.08 57.60 

ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหนา่ยยานพานะส าหรับขนสง่และอปุกรณ์ 0.12 (0.77) (0.27) 

    ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอปุกรณ์ - - 0.01 

    ตดัจ าหน่ายก าไรจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะส าหรับขนสง่ (0.12) - - 

    ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 1.21 1.33 2.97 

    รายได้ดอกเบีย้ (0.09) (0.12) (0.16) 

    ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 13.66 15.80 12.89 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 90.69 117.73 127.75 
สินทรัพย์ด าเนินงานเพิ่มขึน้    

    ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (8.18) (13.91) (1.85) 
    อะไหลแ่ละวสัดสุิน้เปลือง (0.19) (0.08) (0.02) 

    สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (3.13) (0.89) (1.07) 

    สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (0.59) (0.33) (0.71) 
หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    

   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอื้น้ 5.37 3.34 1.41 

   หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (0.09) 0.24 1.42 

   หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.19 0.55 0.30 
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 84.07 106.65 127.23 

    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (0.16) (0.56) (0.27) 
    รับดอกเบีย้ 0.09 0.12 0.16 

    จ่ายดอกเบีย้ (13.66) (15.80) (12.89) 

    รับคืนภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 2.63 2.90 3.40 

    จ่ายภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย (3.39) (4.07) (4.52) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 69.58 89.24 113.11 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ    

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง (6.05) 8.12 (0.01) 

จ่ายช าระเจ้าหนีค้่าสินทรัพย์ (0.30) (0.83) (0.71) 
ซือ้ยานพาหนะส าหรับขนสง่และอปุกรณ์ (15.62) (7.18) (7.85) 

ซือ้ท่ีดิน - - (34.18) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนสง่ 0.65 2.86 1.30 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (21.32) 2.97 (41.45) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมขึน้ - 6.41 5.55 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - - 22.00 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ - 1.70 58.72 

เงินสดรับลว่งหน้าค่าหุ้น 22.49 21.05 - 
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รายการ หน่วย : ล้านบาท 
 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ่ายช าระหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน (74.33) (103.14) (120.82) 

จ่ายเงินปันผล (5.93) (15.64) (34.27) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (57.77) (89.62) (68.82) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ (9.51) 2.59 2.84 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 44.99 35.48 38.07 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 35.48 38.07 40.91 
    

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม    
รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด    

    ยานพาหนะส าหรับขนสง่เพ่ิมขึน้จากการท าสญัญาเช่าการเงิน 179.09 96.14 37.33 

   รายการซือ้สินทรัพย์ท่ียงัไมไ่ด้จ่ายช าระ 0.83 0.70 0.18 
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ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ 
 

รายได้รวม 
บริษัทฯ มีรายได้รวมส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 348.64 ล้านบาท 423.86 ล้านบาทและ 458.89 ล้านบาท ตามล าดบั แสดง

ตาราง สดัสว่นรายได้รวมส าหรับปี ดงันี ้
รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1.   รถโดยสารของบริษัท  277.66 79.90% 352.40 83.53% 390.55 85.47% 
1.1   รถบสั 249.51 71.80% 289.83 68.70% 295.36 64.64% 
1.2   รถมินิบสั 4.52 1.30% 27.00 6.40% 37.15 8.13% 
1.3   รถตู้  21.62 6.22% 31.52 7.47% 53.51 11.71% 
1.4   รถตู้  วีไอพี 2.01 0.58% 4.05 0.96% 4.53 0.99% 
2.   รถโดยสารร่วมบริการ 69.84 20.10% 69.48 16.47% 66.41 14.53% 
รวมรายได้จากการให้บริการ 347.50 100.00% 421.88 100.00% 456.96 100.00% 
รายได้อื่น 1.14  1.98  1.93  

 
รายได้จากการให้บริการ ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เทา่กบั 347.50 ล้านบาท 421.88 ล้านบาทและ 456.96 ล้านบาท ตามล าดบั 
ซึง่ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาเกิดจากการขยายการให้บริการแก่กลุม่ลกูค้ารายเดิมและกลุม่ลกูค้ารายใหม ่รายละเอียดดงันี  ้

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีจ านวนลกูค้าที่ให้บริการทัง้หมด 34 ราย โดยใช้รถโดยสารให้บริการจ านวน 328 คนั ประกอบด้วย 
2 รูปแบบ 1) รถโดยสารของบริษัทจ านวน 238 คัน ได้แก่รถบสั 186 คัน รถมินิบัส 11 คัน รถตู้  33 คันและรถตู้  วีไอพี 8 คัน 2) รถ
โดยสารร่วมบริการจ านวน 90 คนั ได้แก่ รถตู้  80 คนัและรถบสั 10 คนั ซึง่ในระหวา่งปีมีการซือ้รถโดยสารเพ่ิมจ านวน 62 คนั ได้แก่ รถ
บสั 39 คนั รถมินิบสั 6 คนั รถตู้  12 คนัและรถตู้  วีไอพี 5 คนั และขายรถตู้  1 คนั 

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีจ านวนลกูค้าที่ให้บริการทัง้หมด 35 ราย โดยใช้รถโดยสารให้บริการจ านวน 370 คนั ประกอบด้วย 
2 รูปแบบ 1) รถโดยสารของบริษัทจ านวน 280 คัน ได้แก่รถบสั 193 คัน รถมินิบัส 28 คัน รถตู้  51 คันและรถตู้  วีไอพี 8 คัน 2) รถ
โดยสารร่วมบริการจ านวน 90 คนั ได้แก่ รถตู้  80 คนัและรถบสั 10 คนั ซึง่ในระหวา่งปีมีการซือ้รถโดยสารเพ่ิมจ านวน 44 คนั ได้แก่ รถ
บสั 9 คนั รถมินิบสั 17 คนั และรถตู้  18 คนัและขายรถบสั 2 คนั 

ส าหรับปี 2562 บริษัทฯ มีจ านวนลกูค้าที่ให้บริการทัง้หมด 39 ราย โดยใช้รถโดยสารให้บริการจ านวน 382 คนั ประกอบด้วย 
2 รูปแบบ 1) รถโดยสารของบริษัทจ านวน 308 คัน ได้แก่รถบสั 192 คัน รถมินิบัส 30 คัน รถตู้  79 คันและรถตู้  วีไอพี 7 คัน 2) รถ
โดยสารร่วมบริการจ านวน 74 คนั ได้แก่ รถตู้  63 คนัและรถบสั 11 คนั ซึง่ในระหวา่งปีมีการซือ้รถโดยสารเพ่ิมจ านวน 30 คนั ได้แก่ รถ
มินิบสั 2 คนั และรถตู้  28 คนัและขายรถบสั 1 คนั  

ถึงแม้ว่าปี 2563 มีลกูค้าบางรายไม่ต่อสญัญาให้บริการแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมแผนส าหรับการขยายการให้บริการ โดย
การเพิ่มจ านวนรถให้กบักลุม่ลกูค้ารายเดิมและการหาลกูค้าใหมม่าทดแทนจากการขยายฐานลกูค้าใหมไ่ปนอกเขตภาคตะวนัออก 
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รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับเงินฝากธนาคาร ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สินและรายได้อ่ืน อาทิ รายได้จากการให้บริการ
ด้านการบริหารเพิ่มเติมแก่รถร่วมบริการ เงินรับคืนกองทนุส ารองเลีย้งชีพพนักงานลาออก และการขายอะไหล่ที่เสื่อมสภาพ เป็นต้น 
ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 1.14 ล้านบาท 1.98 ล้านบาทและ 1.93 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.33 ร้อยละ 
0.47 และร้อยละ 0.42 ของรายได้รวม  

ส าหรับปี 2562 มีการขายรถบสัจ านวน 1 คนั เกิดก าไรจากการจ าหน่าย 0.41 ล้านบาท (ปี2561 มีการขายรถบสัจ านวน 2 
คนั เกิดก าไรจากการจ าหน่าย 1.01 ล้านบาท) และการขายอะไหลเ่ก่าที่เลิกใช้งานแล้ว 

 
ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

บริษัทฯ ก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 81.25 ล้านบาท 107.86 ล้านบาทและ 117.39 ล้านบาท ตามล าดับ แสดง
กราฟ ก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี ดงันี ้

 
 

การเพิ่มขึน้ของก าไรขัน้และอตัราก าไรขัน้ต้นตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึน้ ตามที่กล่าว
ข้างต้นและต้นทุนการให้บริการที่ลดลง ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 266.25 ล้านบาท 314.02 ล้านบาทและ 339.57 ล้านบาท 
ตามล าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต้นทุนการให้บริการต่อรายได้จากการให้บริการเท่ากับร้อยละ 76.62 ร้อยละ 74.43 และร้อยละ 74.31 
ตามล าดบั แสดงกราฟ สดัสว่นต้นทนุการให้บริการส าหรับปี ดงันี ้
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ต้นทุนการให้บริการ ที่มีการเปลี่ยนแปลงส าหรับปี 2560 ถีงปี 2562 ดังนี ้
คา่น า้มนัเทา่กบั 69.96 ล้านบาท 92.20 ล้านบาทและ 95.68 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 20.13 ร้อยละ 21.85 

และร้อยละ 20.94 ของรายได้จากการให้บริการ มีการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนโดยอิงจากราคาน า้มนัเชือ้เพลิงประเภทดีเซลขายปลีก
เฉลี่ยที่มีการผนัผวนในทกุปีเทา่กับ 25.74 บาท 28.44 บาทและ 26.50 บาท ตามล าดบั ถึงแม้ว่าปริมาณรถโดยสารเพิ่มทกุปีเทา่กบั 
238 คัน 280 คันและ 308 คัน ซึ่งเห็นได้ว่าปี 2562 สัดส่วนค่าน า้มันลดลงจากปี 2561 ประมาณร้อยละ 0.91 มาจากราคาน า้มนั
ดีเซลขายเฉลี่ยลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวั อีกทัง้บริษัทฯ มีการบริหารจดัการควบคมุต้นทนุน า้มนัอยา่งมีประสิทธิภาพ
จากการใช้ประสบการณ์การด าเนินธุรกิจที่ผ่านมา ท าให้ต้นทนุคา่น า้มนัลดลง 

เงินเดือนและผลประโยชน์พนกังานอื่นเทา่กบั 49.57 ล้านบาท 64.56 ล้านบาทและ 76.47 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็น
ร้อยละ 14.26 ร้อยละ 15.30 และร้อยละ 16.73 ของรายได้จากการให้บริการ มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเพิ่มขึน้มาจากการเพิ่ม
ปริมาณรถโดยสารทกุปีเท่ากับ 238 คนั 280 คนัและ 308 คนั ท าให้ต้องจดัเตรียมนักขับและต้นทนุอ่ืนเก่ียวกับการให้บริการ อีกทัง้
การปรับฐานคา่แรงประจ าปีของนกัขบัและฝ่ายซอ่มบ ารุง ส่งผลให้มีคา่ใช้จา่ยเงินเดือนและผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมขึน้ทกุปี 

คา่บริการรถร่วมเทา่กบั 60.69 ล้านบาท 59.52 ล้านบาทและ 57.75 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 17.46 ร้อยละ 
14.11 และร้อยละ 12.64 ของรายได้จากการให้บริการมีแนวโน้มสดัสว่นลดลง เน่ืองจากบริษัทฯ มีการควบคมุกระบวนการเดินรถที่ดี 
หากในระหว่างปีรถโดยสารของบริษัทเกิดอุบัติเหตุหรือซ่อมบ ารุง ทางบริษัทก็จะใช้รถโดยร่วมบริการวิ่งแทน ซึ่งท าให้สัดส่วน
คา่บริการรถร่วมมีการเปลี่ยนแปลง  

ค่าเสื่อมราคาเท่ากับ 44.57 ล้านบาท 51.72 ล้านบาทและ 54.94 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 12.83 ร้อยละ 
12.26 และร้อยละ 12.02 ของรายได้จากการให้บริการ มีแนวโน้มสดัส่วนลดลงมาจากรถโดยสารของบริษัทเร่ิมทยอยหมดค่าเสื่อม
ราคาครบ 10 ปี ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เทา่กบั 5 คนั 20 คนัและ 1 คนั ตามล าดบัและ ปี 2563 จ านวน 10 คนั ซึง่จะท าให้ต้นทนุ
สว่นนีล้ดลง 
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ค่าน า้มนั เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ค่าบริการรถร่วม ค่าเสือ่มราคา

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัรถ ค่าเบีย้ประกนัภยัและพรบ. ต้นทนุบริการอื่น รวม
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เทา่กบั 39.64 ล้านบาท 46.63 ล้านบาทและ 51.72 ล้านบาท ตามล าดบั

หรือคิดเป็นร้อยละ 11.37 ร้อยละ 11.00 และร้อยละ 11.27 ของรายได้รวม แสดงตาราง สดัสว่นคา่ใช้จา่ยในการบริหารส าหรับปี ดงันี ้

 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวข้องฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและ
ผลประโยชน์อ่ืน อาทิ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เก่ียวข้องกับลกูค้า เป็นต้น ส าหรับปี 2560 ถึงปี 
2562 เท่ากับ 13.87 ล้านบาท 16.60 ล้านบาท และ 19.05 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 3.98 ร้อยละ 3.92 และร้อยละ 
4.15 ของรายได้รวม มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเพิ่มขึน้ตามปริมาณรถโดยสารที่เพิ่มขึน้ทุกปี เน่ืองจากต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบตัิการในการควบคมุนักขบัเก่ียวกับกระบวนการเดินรถให้กับลกูค้าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงานส าหรับรองรับการ
ขยายการให้บริการ 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วย เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน ค่าที่ปรึกษา ค่าสอบ
บญัชี และคา่บริการอ่ืน อาทิ คา่บริการดแูลเว็บไซต์และคา่บริการเก็บขยะ เป็นต้น ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เทา่กบั 25.77 ล้านบาท 
30.03 ล้านบาท และ 32.67 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.39 ร้อยละ 7.08 และร้อยละ 7.12 ของรายได้รวม มีการ
เปลี่ยนแปลงสดัส่วนเพิ่มขึน้มาจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนของพนักงานตามการปรับเพิ่มก าลงัคนและการ
ปรับฐานเงินเดือนประจ าปี อีกทัง้การปรับส ารองผลประโยชน์พนักงานตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 
ส าหรับการปรับอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติม กรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างที่ท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่
น้อยกวา่คา่จ้างอตัราสดุท้าย 400 วนั ซึง่เป็นคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวในปี 2562  
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
คา่ใช้จา่ยทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบีย้เงินกู้จากธนาคารส าหรับการซือ้ที่ดิน ดอกเบีย้เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและดอกเบีย้ตาม

สญัญาเชา่การเงิน เป็นต้น ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 13.66 ล้านบาท 15.80 ล้านบาท และ 12.89 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็น
ร้อยละ 3.92 ร้อยละ 3.73 และร้อยละ 2.81 ของรายได้รวม มีการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นลดลง ส่วนใหญ่มาจากอตัราดอกเบีย้ตามสญัญาเชา่
การเงินที่ได้รับลดลงจากเดิมอย่างมีสาระส าคญั ส าหรับปี 2562 เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมอยู่ที่ประมาณร้อย 3.58 - 3.85 ถึงแม้ว่า
บริษัทจะมีการลงทนุในรถโดยสารอีก 30 คนัในระหว่างปี โดยบริษัทมียานพาหนะภายใต้สญัญาเช่าการเงินที่ผ่อนช าระคงเหลือจ านวน 190 
คนั ซึง่สญัญาจะผ่อนช าระครบก าหนดในปี 2563 จ านวน 46 คนั ปี 2564 จ านวน 26 คนั ปี 2565 จ านวน 63 คนั และปี 2566 จ านวน 55 คนั 
ตามล าดบั 
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ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 
บริษัทฯ มีก าไรสทุธิในปี 2560 ถึงปี 2562 เทา่กบั 26.25 ล้านบาท 40.91 ล้านบาท และ 46.82 ล้านบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นอตัรา

ก าไรสทุธิเทา่กบัร้อยละ 7.53 ร้อยละ 9.65 และร้อยละ 10.20 ของรายได้รวม ดงันี ้

 
 

การเพิ่มขึน้ของอัตราก าไรสุทธิตลอดสามปี หลักๆ มาจากรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึน้ตามปริมาณรถโดยสารของบริษัทที่
เพ่ิมขึน้ อีกทัง้บริษัทฯ มีการบริหารต้นทนุการการให้บริการที่ดีขึน้และคา่เสื่อมราคาของรถโดยสารของบริษัท เร่ิมทยอยครบ 10 ปี ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 รวมทัง้สิน้ 34 คนัแล้ว 
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การวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
รวมสินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 668.87 ล้านบาท 727.57 ล้านบาทและ 755.39 ล้านบาท 
ตามล าดบั รายละเอียดดงันี ้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเช็ครับลงวนัที่ล่วงหน้า เป็นต้น ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 35.48 ล้านบาท 38.07 ล้านบาท และ 40.91 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 5.31 ร้อยละ 5.23 และร้อยละ 5.42 หลกัๆ มาจาก 2 สว่นคือ 1) ผลด าเนินงานของบริษัทที่มีผลก าไรเพิ่มขึน้ทกุปีตลอด 3 ปีที่ผ่าน
เท่ากับ 26.25 ล้านบาท 40.91 ล้านบาท และ 46.82 ล้านบาท ตามล าดับ 2) บริษัท มีออกเคร่ืองมือทางการเงินจากการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 1 จ านวน 123,750,000 หน่วย (1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญั) ราคาใช้สิทธิ 0.85 
บาทและมีอาย ุ2 ปี รายละเอียดดงันี ้

ครัง้ที่ จ านวนหุ้นสามัญ จ านวนเงนิ วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุน 

1 26,462,571 22,493,185 8 มกราคม 2561 
2 2,001,406 1,701,195 4 กรกฎาคม 2561 
3 24,762,500 21,048,125 7 มกราคม 2562 
4 69,083,777 58,721,211 29 พฤษภาคม 2562 

รวม 122,310,254 103,963,716  
   

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้สดุท้ายเม่ือวนัที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยบริษัท ได้รับเงินจาก
การเพิ่มทนุทัง้สิน้รวม 103.96 ล้านบาท และมีใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไมมี่การใช้สิทธิจ านวน 1,439,746 หน่วย 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 44.00 ล้านบาท 57.91 ล้านบาทและ 59.76 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.58 ร้อยละ 7.96 และร้อยละ 7.91 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายละเอียดลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
ดงันี ้

(หน่วย: พนับาท)  

 
ลูกหนีก้ารค้า ประกอบด้วย ลกูค้าจากการให้บริการและลกูค้าจากการให้บริการค้างรับ โดยบริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้า ณ วนัที ่

31 ธันวาคม ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เทา่กบั 43.91 ล้านบาท 57.70 ล้านบาท และ 59.24  ล้านบาท ตามล าดบั มีลกูค้าเพิ่มขึน้ทกุ
ปีมาจากการให้บริการที่เพิ่มขึน้ และมีลกูค้าบางรายได้รับเครดิตเทอมมากกว่าเครดิตเทอมปกติอยู่ที่ประมาณ 30 วนั แต่เน่ืองจาก
ข้อจ ากัดบางอย่าง ซึ่งทางผู้บริหารได้พิจารณาเห็นสมควรแล้ว ทัง้นีร้ะยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ยเท่ากับ 41 วัน 43 วัน และ 46 วนั 
ตามล าดบั ในอตัราสว่นที่ใกล้เคียงกนั บริษัทฯ ยงัคงมีการบริหารจดัการการเก็บหนีท้ี่ดีอยา่งตอ่เน่ือง 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ลกูหนีก้ารค้า 42,178 55,757 57,375 
รายได้จากการให้บริการค้างรับ 1,727 1,946 1,867 
เงินทดรองจา่ย 86 58 86 
ลกูหนีอ่ื้น 12 150 440 

รวม 44,003 57,911 59,764 



ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั  

64 
 

ลูกค้าอ่ืน ประกอบด้วย เงินทดรองจ่ายพนักงานเก่ียวกับการด าเนินงานและเงินทดรองจ่ายให้กับลกูค้า อาทิ ค่าทางด่วน
และค่าเบีย้เลีย้งนักขับนอกสถานที่ เป็นต้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 0.09 ล้านบาท 0.21 ล้านบาท 
และ 0.52 ล้านบาท ตามล าดบั สว่นใหญ่เป็นการขายรถโดยสารเก่าและขายแชสซีเก่า 
ยานพาหนะส าหรับขนส่ง ประกอบด้วย รถบัส รถมินิบัส รถตู้  รถตู้ วีไอพี และรถสนับสนุนการซ่อมบ ารรุง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัท มียานพาหนะส าหรับขนส่ง เท่ากับ 552.81 ล้านบาท 601.36 ล้านบาทและ 587.62 ล้านบาท 
ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 82.65 ร้อยละ 82.65 และร้อยละ 77.79 ของสินทรัพย์รวม มีรายละเอียดดงันี ้

แสดงตาราง จ านวนยานพาหะส าหรับขนส่ง 
 (หน่วย: คนั) 

ประเภท ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562  สัญญาเช่า
การเงนิ  

กรรมสิทธ์ิของ
บริษัท  

คิดค่าเสื่อมครบ 10 ปี (สะสม) 

รถบสั 186 193 192 84 108 33 
รถมินิบสั 11 28 30 27 3 1 
รถตู้ 33 51 79 72 7 - 
รถตู้  วีไอพ ี 8 8 7 5 2 - 
รวมรถโดยสาร 238 280 308 188 120 34 
รถสนบัสนนุฯ 7 8 10 - - - 
รวม 245 288 318 188 120 34 

 
แสดงตาราง สรุปข้อมูลเก่ียวกับยานพาหนะขนส่ง 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

จ านวนยานพาหนะภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 188 143 118 55 - - 
จ านวนยานพาหนะที่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท 120 165 190 253 308 - 
จ านวนยานพาหนะทีห่มดคา่เสื่อมราคา 10 ปี 1 10 9 16 21 25 

 
บริษัทฯ มีการลงทนุยานพาหนะส าหรับขนสง่ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาอยา่งตอ่เน่ืองตามข้อมลูที่ได้กลา่วมาข้างต้น แต่ส าหรับปี 

2562 ยานพาหนะส าหรับขนสง่รวมลดลงจากปี 2561 มาจากเร่ิมทยอยคา่เสื่อมราคาครบ 10 ปีและในระหวา่งปีมีการจดัประเภทรถ
ส าหรับบริหาร 2 คนั อยูใ่นภายใต้รายการ ที่ดิน สว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์ แทน 
ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ที่ดินแปลงบ้านเก่า รถส าหรับผู้บริหาร อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน 
เคร่ืองตกแต่งส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และสินทรัพย์อ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัทฯ ที่ดิน ส่วน
ปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์เทา่กบั 9.35 ล้านบาท 8.87 ล้านบาทและ 43.85 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 1.40 ร้อย
ละ 1.22 และร้อยละ 5.80 ของสินทรัพย์รวม เน่ืองจากปี 2562 บริษัทมีการซือ้ที่ดินส าหรับเตรียมก่อสร้างเป็นอาคารส านกังานใหญ่
และลานจอดรถและศนูย์ซอ่มที่ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุจ านวน 34.18 ล้านบาท 
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หนีสิ้นรวม 

บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 382.56 ล้านบาท 392.51 ล้านบาท และ 349.80 ล้าน
บาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 57.19 ร้อยละ 53.95 และร้อยละ 46.31 ของรวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น รายละเอียดดงันี ้

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น : ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 35.77 ล้านบาท 38.98 ล้านบาทและ 39.87 
ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 5.35 ร้อยละ 5.36 และร้อยละ 5.28 ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม แสดงตาราง เจ้าหนี ้
การค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 

 
เจ้าหนีก้ารค้า ประกอบด้วย ค่าน า้มนั ค่ารถร่วม และค่าอะไหล่ เป็นต้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 

บริษัท มีเจ้าหนีก้ารค้าเท่ากับ 25.98 ล้านบาท 28.20 ล้านบาท และ 29.84 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 72.63 ร้อยละ 
72.34 และร้อยละ 74.84 ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นรวม มีจ านวนเพ่ิมขึน้ทกุปีมาจากการปริมาณรถโดยสารที่เพิ่มขึน้ทกุปี  อีก
ทัง้บริษัทฯ มีเครดิตเทอมที่ได้รับจากเจ้าหนีก้ารค้าเฉลี่ยประมาณ 30-90 วนั ขึน้อยู่กับการตอ่รองกับทางเจ้าหนีก้ารค้า ซึ่งระยะเวลา
การช าระหนีเ้ฉลี่ยเทา่กบั 33 วนั 31 วนัและ 31 วนัมีระยะเวลาที่ใกล้เคียงกนั  

เจ้าหนีอ้ื่น ประกอบด้วย เจ้าหนีค้่าสินทรัพย์ เงินทดรองรับ ค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย อาทิ ค่าเบีย้ประกัน ค่าเชา่และ
ค่าบริการ เป็นต้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าเท่ากับ 9.79 ล้านบาท 10.78 ล้านบาท 
และ 10.03 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 27.37 ร้อยละ 27.66 และร้อยละ 25.16 ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นรวม 
การเพิ่มขึน้หลกัๆ มาจากคา่เบีย้ประกนัภยัและพรบ. และคา่บริการพืน้ที่จอดรถ 
เงินกู้ระยะยาว ส าหรับปี 2562 บริษัท มีวงเงินกู้ยืมระยาวจากการจดทะเบียนจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างเป็นจ านวน 40 ล้าน
บาทกบัธนาคารแหง่หนึ่ง ซึง่ได้รับเงินมาแล้ว 22 ล้านบาทส าหรับการซือ้ที่ดิน  
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย แบบสญัญาเชา่ซือ้และแบบสญัญาเชา่ทางการเงิน เทา่กบั 322.72 ล้านบาท 315.72 
ล้านบาท และ 232.23 ล้านบาท ตามล าดับหรือคิดเป็นร้อยละ 48.25 ร้อยละ 43.39 และร้อยละ 30.74 ของหนีส้ินและส่วนของ
เจ้าของรวม โดยมีรายละเอียดหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน ดงันี ้

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

สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 95.45 114.60 94.73 
หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 227.27 201.12 137.50 
รวม 322.72 315.72 232.23 

  

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

เจ้าหนีก้ารค้า 24,833 26,922 28,641 
เจ้าหนีก้ารค้า - บคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนั 1,142 1,276 1,195 
เจ้าหนีอ่ื้น 9,795 10,781 10,032 
รวม 35,770 38,979 39,868 
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บริษัทฯ มีหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง เน่ืองจากสญัญาทยอยผ่อนช าระครบก าหนด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปี 
2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 32 คนั 19 คนัและ 27 คนั ตามล าดบั อีกทัง้บริษัทฯ ได้รับอตัราดอกเบีย้ตามสญัญาลดลงอย่างต่อเน่ือง 
เทา่กบัร้อยละ 3.70-4.05 ร้อยละ 3.60-3.88 และ 3.58-3.85 จงึท าให้มีแนวโน้วลดลง 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวมส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 286.31 ล้านบาท 335.06 ล้านบาท และ 405.59 ล้านบาท 
ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 42.81 ร้อยละ 46.05 และร้อยละ 53.69 ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม แสดงตาราง สว่นของผู้ ถือหุ้นดงันี ้

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

ทนุเรือนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว 123,749,951 130,865,945.25 154,327,514.50 
เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น 22,493,185 21,048,125 - 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 107,189,597 124,267,984 180,575,750 
ก าไรสะสม-จดัสรรแล้วส ารองตามกฏหมาย 6,400,000 8,500,000 10,900,000 
ก าไรสะสม-ยงัไมไ่ด้จดัสรร 26,476,904 50,372,736 59,788,031 
รวม 286,309,637 335,054,790 405,591,295 
จ านวนหุ้นสามัญ 494,999,804 523,463,781 617,310,058 

 
หลกัๆ มาจาก 2 สว่นคือ 1) ผลด าเนินงานของบริษัทที่มีผลก าไรเพิ่มขึน้ทกุปีตลอด 3 ปีที่ผ่านเทา่กบั 26.25 ล้านบาท 40.91 ล้านบาท 

และ 46.82 ล้านบาท ตามล าดบั 2) บริษัทมีออกเคร่ืองมือทางการเงินจากการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 1 
ได้รับเงินจ านวน 103,963,716 บาท ท าให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้และสามารถประกาศจ่ายเงินปันผลทกุปี แสดงตารางการจ่ายเงิน
ปันผล ดงันี ้

ปี เงนิปันผลจ่าย 
(ล้านบาท) 

เงนิปันผลจ่ายต่อ 
หุ้น  

อัตราการจ่ายเงนิปัน
ผล  

อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น 

 หุ้นปัน
ผล 

เงนิ
สด 

(บาท) (ร้อยละ) ประจ าปี เมื่อวันที่ 

2560 13.75 5.93 0.04473 94.79% เม่ือวนัที่ 3 เมษายน 2560 
2561 - 15.64 0.030 62.96% เม่ือวนัที่ 2 เมษายน 2561 
2562 - 21.9 0.040 56.51% เม่ือวนัที่ 2 เมษายน 2562 

เงินปันระหวา่ง
กาล 

- 12.35 0.020 - ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
5/ 2562 

2563  - 12.35 0.020 55.59%  
หมายเหต ุ:        -  * เสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัที่ 1 เมษายน 2563 เพื่ออนมุตัิการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองและ  

อนมุตัิการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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ดงันัน้แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น วนัที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับร้อยละ 1.34 
ร้อยละ 1.17 และร้อยละ 0.86 รายละเอียดดงันี ้

 
 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง เน่ืองจากหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินทยอยผ่อนช าระครบก าหนดตามสญัญา  
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับร้อยละ 0.73 ร้อยละ 0.72 และร้อยละ 0.81 มี

รายการที่มีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงดงันี ้
 สินทรัพย์หมนุเวียน เท่ากับ 96.68 ล้านบาท 115.32 ล้านบาท และ 121.50 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 14.45 ร้อยละ 
15.85 และร้อยละ 16.09 หลกัๆ มาจากผลการประกอบการส าหรับปีและเงินสดรับจากการเพ่ิมทนุหุ้นสามญั  
 หนีส้ินหมนุเวียนเท่ากับ 131.89 ล้านบาท 160.90 ล้านบาท และ 149.73 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 19.72 ร้อยละ 
22.11 และร้อยละ 19.82 หลกัๆ มาจากสญัญาเชา่การเงินทยอยผ่อนช าระครบก าหนดตามที่กลา่วข้างต้น  
 ส าหรับวงจรเงินสดของบริษัท ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เทา่กบั 9 วนั 13 วนั และ 16 วนั มีแนวโน้มที่เพ่ิมขีน้เกิดจาก บริษัทฯ มีการ
ให้เครดิตเทอมลกูหนีก้ารค้าบางรายเกินกวา่เครดิตเทอมปกติ วนัให้วงจรเงินสดมีระยะเวลายาวนานขึน้ 
 
 

382.56 392.51 349.8
286.31 335.06 405.59
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รวมหนีส้ิน รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น อตัราสว่นหีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษา ข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

(แบบ 56-1) ของบริษัทฯ แสดงที่ไว้ใน www.sec.or.th หรือเวบ็ไซต์ www.atp30.com 

http://www.sec.or.th/
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ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 

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

อายุ 58 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาโท สาขาการคา้ระหวา่งประเทศและสาขาการตลาด มหาวทิยาลยัซาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

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

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

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

ไทย 
2558 - ปัจจุบนั กรรรมการ บจ. คา้ไพบูลย ์ 
2557 - ปัจจุบนั กรรรมการ บจ. ทุนไพบูลย ์
2556 - ปัจจุบนั กรรรมการ บจ. ชีวาทยั อินเตอเชนจ ์
2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. โกลบอล เอน็ไวรอน เมนทอล เทคโนโลย ี
2551 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บจ. บางกอก คริสตลั 
2551 - ปัจจุบนั กรรรมการ บจ. ชีวาทยั ฮพั ซูน 
2551 - ปัจจุบนั กรรรมการ บจ. ดีที แอนดจี์ 
2549 - ปัจจุบนั  กรรรมการ บจ. ไพลกัษณ์ 
2548 - ปัจจุบนั กรรรมการ บจ. กรมดิษฐ ์พาร์ค 
2547 - ปัจจุบนั กรรรมการ บจ. อมตะ ปิโตรเลียม 
2545 - ปัจจุบนั กรรรมการ บริษทั ชา้งไอแลนดรี์สอร์ท 
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นายชาตชิาย พานิชชีวะ 
ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 31 ตุลาคม 2548 

อายุ 58 ปี 

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

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 : 
ตนเอง : 13.01% (80,325,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 3.06% (18,900,000 หุน้)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสนางสมหะทยั พานิชชีวะ 
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ดร.ววิฒัน์ กรมดษิฐ์ 
รองประธานกรรมการบริษัท/ทีป่รึกษา/กรรมการบริหาร 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 31 ตุลาคม 2548 

อายุ 57 ปี 

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

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

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

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

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : 2 แห่ง 
2559  - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. อมตะ เน็ทเวอร์ค 
2547  - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.อมตะ ปิโตรเลียม 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 : 
ตนเอง : 6.93% (42,750,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชายนางสมหะทยั พานิชชีวะ ซ่ึงเป็นคู่สมรส นายชาติชาย 
พานิชชีวะ 
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นายปิยะ เตชากูล 
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ/กรรมการบริหารความเส่ียง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 31 ตุลาคม 2548 

อายุ 53 ปี 

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

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

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 : 
ตนเอง : 8.91% (55,000,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 7.36% (45,419,894 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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นางสมหะทยั พานิชชีวะ / ช่ือ - สกลุเดมิ : สมหะทยั กรมดษิฐ์ 
กรรมการบริษัท 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 30 เมษายน 2556 

อายุ 54 ปี 

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

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

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

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 : 
ตนเอง : 1.53% (9,450,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 14.54% (89,775,000 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสนายชาติชาย พานิชชีวะและเป็นนอ้งสาวของนาย
ววิฒัน์ กรมดิษฐ ์
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นางสุวรรณี ค ามัน่ / ช่ือ -  สกลุเดมิ : สุวรรณี มะธิตะโต 
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 30 เมษายน 2556 

อายุ 66 ปี 

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

เทคโนโลย ี
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มูลนิธิพฒันาไท ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ  
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 :  
ตนเอง : ไม่มี  
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.09% (576,250 หุน้)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  
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ดร.สุพจน์ เธียรวุฒ ิ
กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 30 เมษายน 2556 
ลาออกจากต าแหน่งมีผลวนัท่ี : 1 มกราคม 2563 

อายุ 53 ปี 

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

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

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

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : 1 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการ โครงการ CU Transformation จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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นายก าชัย บุญจริโชต ิ/ ช่ือ - สกลุเดมิ : ธนพล ประสาทเขตการณ์ 
กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 30 เมษายน 2556 

อายุ 57 ปี 

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

110/2557 

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

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

อายุ 53 ปี 

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

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

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

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

อายุ 48 ปี 

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

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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นางสาวพรรณี คูหาวลัย์  
ผู้จดัการอาวุโสฝ่ายการเงนิและบญัชี (CFO) 

อายุ 41 ปี 

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

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

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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นางสาวโชตกิา วรีะศิลป์ /  ช่ือ-นามสกลุมเดมิ : นางสาวจนิตนา วรีะศิลป์ 
ผู้จดัการฝ่ายการเงนิและควบคุม 

อายุ 36 ปี 

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

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

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  
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นายวนิัย พุ่มพศิ  
ผู้จดัการอาวุโสฝ่ายปฎบิัตกิาร 

อายุ 41 ปี 

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

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

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 
ผู้จดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ/กรรมการบริหารความเส่ียง 

อายุ 43 ปี 

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

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

อายุ 43 ปี 

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

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

นางสุกานดา พุทธรักษา/ช่ือ - นามสกลุ : สุกานดา กติตติานนท์ 

เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 43 ปี 

วุฒิการศึกษา 

-   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

-   ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา 

ประวตักิารฝึกอบรม  

-    อบรมการใชง้านระบบ SET Link ตลาดหลกัทรัพยฯ์ / 2562 

-    เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยัง่ยนื ประจ าปี 2562 รุ่นท่ี 5 / ตลาดหลกัทรัพย ์

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2559 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอทีพี 30 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในอดตี 

2554 - 2558 ผูจ้ดัการอาคาร บจ. ควอลิต้ี พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 :  

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

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

คณะกรรมการบริษัท เป็นผูค้ ัดเลือกบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมและสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัอาจเป็นบุคคลเดียวกนักบั
เลขานุการคณะกรรมการบริษทัก็ได ้
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ  

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

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

3. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

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

5. จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือนดัประชุม
คณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  

6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารพร้อมทั้งจดัส่งส าเนารายงานการมี
ส่วนไดเ้สียให้ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีบริษทัฯ 
ไดรั้บรายงานนั้น 

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

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

อยา่งมีนยัส าคญั 
5. ไม่หาประโยชน์จากการใช้ขอ้มูลของบริษทัท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือการใช้

ทรัพยสิ์นหรือหาโอกาสทางธุรกิจในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑแ์ละหลกัปฎิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

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

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

ต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
2. ให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจมอบหมายใหก้รรมการท่านหน่ึงท่านใดปฏิบติัหนา้ท่ีแทนในช่วงเวลาท่ีเลขานุการ

บริษทัพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
3. ประธานกรรมการแจง้ช่ือเลขานุการบริษทัต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 

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

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ บมจ. เอทพี ี30 บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

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

6 7 8 9 10 

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

11 12 13 14 15 
1 นายชาติชาย พานิชชีวะ x*,4x,5x*,^19.14  x,@,^49.99,3! x,@,^50.00,5! x,@,^4.23 x,@,^25.00,2! 
2 นายววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ x**,5x,#1,^11.69      
3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.14      
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,#2,^16.27      
5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/      
6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*,/      
7 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ 1x,2x,3x*,/ /,3x*     
8 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ 1x,2x,3x*,/ /,x3*     
9 น.ส. นิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,^,B      
10 น.ส. พรรณี คูหาวลัย ์ 6x,#3      
11 น.ส. โชติกา วรีะศิลป์ 6x      
12 นายวนิยั พุม่พิศ 6x      
13 นางสุกานดา พทุธรักษา 6x,//      
14 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^      
15 น.ส.ปนดัดา โชติเนตร 6x      
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ บมจ. เอทพี ี30 บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

16 17 18 19 20 

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

21 22 23 24 25 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ เลขานุการบริษทั 

    27 
 

รายช่ือบริษัททีเ่กีย่วข้อง 

รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

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

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

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

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

6. บริษทั กรมดิษฐ ์พาร์ค จ ากดั ใหเ้ช่าอาคาร พร้อมทั้งใหบ้ริการและสาธารณูปโภคท่ี
เก่ียวขอ้งและใหเ้ช่าท่ีดิน 

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

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

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

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

ความเยน็ ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบพิมพ์
ดิจิตอล 

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

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

ผูผ้ลิต 
15. บริษทั ทุนไพบูลย ์จ ากดั ประกอบกิจการโฮลด้ิง 
16. บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) การประกนัวนิาศภยั 
17. บริษทั บางกอก คริสตลั จ ากดั อิฐแกว้ กระเบ้ือง-ผูผ้ลิต,คา้ส่ง 
18. บริษทั ไพบูลยธุ์รกิจ จ ากดั ใหเ้ช่าอาคารสถานท่ีและเฟอร์นิเจอร์ 
19. บริษทั ไพลกัษณ์ จ ากดั ประกอบธุรกิจโฮลด้ิง  
20. บริษทั สีมาธานี จ ากดั หอ้งพกั,อาหาร,เคร่ืองด่ืม,อ่ืนๆ 
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รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 
21. บริษทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) ประกอบกิจการลงทุนในบริษทัอ่ืนๆ 
22. บริษทั อมตะ โฮลด้ิง จ ากดั นายหนา้ ตวัแทน ส่งออก อาหารกระป๋อง-ส่งออก 
23. บริษทั กรมดิษฐ ์คอร์ป จ ากดั การใชเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์(ท่ีดิน พ้ืนท่ี) พร้อมการ

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

ระบบการส่ือสารโทรคมนาคมในนิคมอุตสาหกรรม 
27. Amata City Ha Long Joint Stock Company พฒันาอุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม 
28. Amata Asia (Myanmar) Limited โฮลด้ิง 
29. Amata Township Long Thanh Joint Stock Company พฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศเวยีดนาม 
30. Amata Long Thanh Joint Stock Company พฒันาอุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม 
31. Amata Asia Limited โฮลด้ิง 
32. บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) พฒันานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
33. บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) สายการบินราคาประหยดั 
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สภาพแวดล้อมการควบคุม ( Control Environment) 
1. องค์กรแสดงถึงความยดึมัน่ในคุณค่าของความซ่ือตรง (Integrity) และจริยธรรม 

 ค าถาม เอกสารอ้างองิ 

1.1 
 
 

คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน  

 ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
ท างาน 

 คู่มือการก ากบัและดูแล
กิจการท่ีดี 

 รายงานประจ าปี 2562 
 แบบประเมินผลพนกังาน 
 Management Letter ผูส้อบ

บญัชี 

1.2 มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือตรง
และรักษาจรรยาบรรณ  

1.3 
 

มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct  
 

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ 

 
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 
 ค าถาม เอกสารอ้างองิ 

2.1 มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิอ านาจ
เฉพาะของคณะกรรมการบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจน 

 คู่มือการก ากบัและดูแล
กิจการท่ีดี  

 รายงานประจ าปี 2562  
- การจดัการและการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี: หมวดท่ี 5 
ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

2.2 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผล
ได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

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

2.4 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั  

2.5 คณะกรรมการของบริษทัประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถ น่าเช่ือถือ 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

2.6 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายในส าหรับองคก์ร 
ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการ
ควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

 
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความรับผิดชอบที่

เหมาะสมเพือ่ให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 
 ค าถาม เอกสารอ้างองิ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคุม
ภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 โครงสร้างองคก์ร 
 ตารางอ านาจอนุมติั/

ด าเนินการท่ีบริษทัก าหนด 
3.2 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบั

อ านาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 
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 ค าถาม เอกสารอ้างองิ 

3.3 มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

 
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พฒันาและการรักษาบุคลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถ 

 ค าถาม เอกสารอ้างองิ 

4.1 บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพ่ือจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ และ
ความสามารถท่ีเหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติันั้นอย่าง
สม ่าเสมอ 

 ระเบียบปฏิบติัของบริษทั  
 คู่มือการก ากบัและดูแล

กิจการท่ีดี  
 แบบประเมินผลพนกังาน  
 ขอ้ก าหนดโครงการ “รักษา

รถดี ขบัข่ีปลอดภยั (12 
ยิม้)”  

 

4.2 บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมี
ผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมายรวมถึง การ
ส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีให้ผูบ้ริหารและพนกังานทราบ 

4.3 บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

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

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) 

 
5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

องค์กร 
 ค าถาม เอกสารอ้างองิ 

5.1 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมีกระบวนการและส่ือสารเชิงบงัคบัให้บุคลากรทุกคนมี
ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติั ใน
กรณีท่ีจ าเป็น 

 ระเบียบปฏิบติัของบริษทั  
 คู่มือการก ากบัและดูแล

กิจการท่ีดี  
 แบบประเมินผลพนกังาน 5.2 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และ

การให้รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct และ
วตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

5.3 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้
ให้สามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามความควบคุมภายในดว้ย 

 ขอ้ก าหนดโครงการ “รักษา
รถดี ขบัข่ีปลอดภยั (12 
ยิม้)”  

 รายงานประจ าปี 2562 
5.4 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดพิ้จารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

 
การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 
6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ ที่

เกีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 
 ค าถาม เอกสารอ้างองิ 

6.1 บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจใน
ขณะนั้นโดยแสดงไดว้่ารายการในรายงงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น แสดงถึงสิทธิ
หรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

 รายงานจากผูส้อบบญัชี 
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6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั เช่น ผูใ้ช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการและแนวโนม้ของธุรกิจ 

 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

 รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบภายในประจ า
ไตรมาส 

 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทัอยา่งแทจ้ริง 
6.4 คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบายการบริหาร

ความเส่ียงให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมขององคก์ร 

 
7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว่

ทั้งองค์กร 
 ค าถาม เอกสารอ้างองิ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร หน่วย
ธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่างๆ 

 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

 รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบภายในประจ า
ไตรมาส 

7.2 บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร 
ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

7.3 ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง 
7.4 บริษทัได้ประเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์  และ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
 รายงานการประชุม 

Management Review 
7.5 บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความ

เส่ียงนั้น (acceptance) การลดความเส่ียง (reduction) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance) 
หรือการร่วมรับความเส่ียง(sharing) 

 
8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิทุจริตในการประเมนิความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ต่อองค์กร 

 ค าถาม เอกสารอ้างองิ 

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

 รายงานการประชุม
กรรมการบริหารความ
เส่ียง/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการบริษทัประจ าไตร
มาส 

 รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบภายใน 

 รายงานจากผูส้อบบญัชี 
 ประกาศบริษทั 
 การประชุมประจ าเดือน

ของฝ่ายต่างๆ 

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

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทุจริต 
และมาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารให้พนกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้
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9. องค์กรสามารถระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 
 ค าถาม เอกสารอ้างองิ 

9.1 บริษทัประเมินความเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

 รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบภายในประจ า
ไตรมาส 

 รายงานจากผูส้อบบญัชี 

9.2 บริษทัประเมินความเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

9.3 บริษทัประเมินความเปล่ียนแปลงผูน้ าองค์กรท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจการ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

 
มาตรการควบคุม (Control Activities) 
10. องค์กรมมีาตรการควบคุมทีล่ดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดบัทีย่อมรับได้ 

 ค าถาม เอกสารอ้างองิ 

10.1   มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียงและลกัษณะเฉพาะขององคก์ร 
เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงานรวมถึง
ลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆ  

 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

 รายงานประจ าปี 2562 
 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษทั
ประจ าไตรมาส 

 คู่มือการก ากบัและดูแล
กิจการท่ีดี  

 รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบภายในปี 2562 

 ระเบียบปฏิบติังาน 
 สญัญาบริการลูกคา้ 
 สญัญารถร่วม-บริการ 

10.2 
 

 

บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อยา่งเหมาะสม  
 มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังาน เก่ียวกบัธุรกรรมดา้นการเงินการจดัซ้ือและการ

บริหารทัว่ไป ตลอดจนการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และล าดบัขั้น การอนุมติั
ของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน รัดกุม  

 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผูกพนั
บริษทัในระยะยาวไปแลว้ บริษทัไดติ้ดตามให้มัน่ใจแลว้ว่ามีการปฏิบติัเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั 

10.3 บริษทัก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม 
10.4 บริษทัก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร  
10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้น ต่อไปน้ีออกจากกนัโดยเด็ดขาด 

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

 
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วตัถุประสงค์ 
 ค าถาม เอกสารอ้างองิ 

11.1 ก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบติังาน
และการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

 รายงานของผูต้รวจสอบ
ภายในประจ าไตรมาส 

 รายงานประจ าปี 2562 11.2 ก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยใีห้เหมาะสม 
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 ค าถาม เอกสารอ้างองิ 

11.3 ก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีห้เหมาะสม 
11.4 ก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันาและการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี

ความเหมาะสม 

 
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ 

เพือ่ให้นโยบายทีก่ าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัตไิด้ 
 ค าถาม เอกสารอ้างองิ 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามให้การท าธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด เพ่ือ
ป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษทัไปใชส่้วนตวั 

 คู่มือการก ากบัและดูแล
กิจการท่ีดี  

 รายงานประจ าปี 2562 
12.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท าโดยผู ้ท่ีไม่มีส่วนได้เสียใน

ธุรกรรมนั้น 
12.3 บริษทัมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็น

ส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก 
12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมรวมทั้ ง

ก าหนดแนวทางให้บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อยหรือ
ร่วมนั้น ถือปฏิบติั  
(หากบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมไม่ตอ้งตอบขอ้น้ี) 

 
-ไม่มีบริษทัร่วม  
และบริษทัยอ่ย- 

12.5 บริษทัก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการปฏิบติัโดย
ผูบ้ริหารและพนกังาน 

ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม รวมถึงการ
ครอบคลุมการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน 

ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบติังาน
ของส่วนงานต่างๆ 

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ 

 
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13.   องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่
ก าหนดไว้ 

 ค าถาม เอกสารอ้างองิ 

13.1 บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและภายนอกองคก์ร 
ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

ระเบียบปฏิบติังานของบริษทั 

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของ
ขอ้มูล 

ตารางการก าหนดการใชอ้  านาจ
อนุมติั 

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

หนงัสือเชิญประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมกรรมการ
บริษทั 

13.4 บริษทัด าเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ  าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอยา่งนอ้ย
ภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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 ค าถาม เอกสารอ้างองิ 

13.5 บริษทัด าเนินการเพ่ือให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพ่ือให้
สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการแต่ละ
ราย เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สงัเกตุของกรรมการในเร่ืองท่ี
พิจารณาความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าไตรมาส 

13.6  บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่องในการควบคุม

ภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้ 

 
รายงานประจ าปี 2562 

 
14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่

จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 
 ค าถาม เอกสารอ้างองิ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ี
เหมาะสมเพ่ือสนบัสนุนการควบคุมภายใน 

ป้ายประกาศ หรือ E-mail 

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

E-mail 

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

เวบ็ไซตบ์ริษทั 
(info@atp30.com) 

 
15.   องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

 ค าถาม เอกสารอ้างองิ 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัให้มีเจา้หนา้ท่ี
หรือหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

 รายงานประจ าปี 2562 
 เวบ็ไซตบ์ริษทั 

www.atp30.com 

15.2 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพ่ือให้ผูมี้ส่วนได้เสีย ภายนอก
องคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริต (Whistle-blower hotline)
แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 
 

ระบบการตดิตาม  (Monitoring Activities) 
16.   องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม 



เอกสารแนบ แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในประจ าปี 2562 
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 ค าถาม เอกสารอ้างองิ 

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

 รายงานประจ าปี 2562
รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 
2562 

 แผนการตรวจสอบภายใน 

16.2 บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวโ้ดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 
บริษทั มีการตรวจประเมินจากผูต้รวจสอบภายในบริษทั ตามแผนท่ีผ่านการอนุมติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษทั 

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู ้ท่ี มีความรู้และ
ความสามารถ 

16.5 บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

16.6 บริษทัส่งเสริมให้ผูต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน ( International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing, IIA) 

 
17.   องค์กรประเมนิและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลทีรั่บผดิชอบ ซ่ึงรวมถงึ

ผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
 ค าถาม เอกสารอ้างองิ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพ่ือติดตาม
แกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี
นยัส าคญั 

 รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 
2562 

 คู่มือการก ากบัและดูแล
กิจการท่ีดี  

 รายงานประจ าปี 2562 
 รายงานการประชุมประจ า

ไตรมาส 

17.2 
 

บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือ

สงสยัวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระท าท่ี
ผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

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

 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการ
บริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 





 

 

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

 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

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

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

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

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

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

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

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

มลูค่าคงเหลือของยานพาหนะส าหรับขนส่ง 

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

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

การรับรู้รายได้จากการให้บริการ 

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

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

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง             
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้     
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

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

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน          
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

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

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

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

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                 
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ี 

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

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของบริษทัฯ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

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

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

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

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

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

กรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

กรุงเทพฯ: 25 กุมภำพนัธ์ 2563 



ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 40,909,652            38,067,819            

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

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 791,400                 776,699                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 3,802,890              4,071,981              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 16,237,221            14,488,541            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 121,504,881          115,316,213          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 8 839,331 829,071

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

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

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,582,141              1,191,368              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 633,883,650          612,252,925          

รวมสินทรัพย์ 755,388,531          727,569,138          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)



ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

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

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

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 830,000                 -                            

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

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,334,881              908,368                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 149,730,737          160,899,641          

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

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

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

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

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

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

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,263,500              1,968,500              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 200,066,499          231,614,707          

รวมหนีสิ้น 349,797,236          392,514,348          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน

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

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 16

      หุ้นสามญั 617,310,058 หุ้น 

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

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 16 -                            21,048,125            

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

ก าไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 59,788,031            50,372,736            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 405,591,295          335,054,790          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 755,388,531          727,569,138          

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

(หน่วย: บาท)



หมายเหตุ 2562 2561

ก าไรขาดทุน:

รายได้

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

รวมรายได้ 458,891,328           423,859,832           

ค่าใช้จ่าย

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

รวมค่าใช้จ่าย 391,290,188           360,654,042           

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

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

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

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

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

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี (730,370)                 733,896                  

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

ก าไรต่อหุ้น 20

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.079                      0.079                      
ก าไรต่อหุน้ปรับลด 0.078                      0.072                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



บริษทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน)

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

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

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

-                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ก าไรสะสม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)



2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

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

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

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

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

   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 11,255 290

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

   รายไดด้อกเบ้ีย (156,684)                 (117,610)                 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 12,891,285              15,796,087              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

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

สินทรัพยด์ าเนินงานเพ่ิมข้ึน

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

   อะไหล่และวสัดุส้ินเปล้ือง (14,701)                   (78,415)                   

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

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (713,467)                 (330,541)                 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,408,090                3,339,497                

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,426,513 239,469

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 295,000                   548,000                   

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

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (267,601)                 (554,032)                 

   รับดอกเบ้ีย 156,684                   117,610                   

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)



บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

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

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

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

ซ้ือท่ีดิน (34,183,931)            -                              

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

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

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน 5,554,177                6,413,432                

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 22,000,000              -                              

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 58,721,210              1,701,196                

เงินสดรับล่วงหนา้ค่าหุ้น -                              21,048,125              

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

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

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

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 2,841,833                2,582,951                

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 38,067,819              35,484,868              

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 40,909,652              38,067,819              

-                          -                          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด 

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

ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 178,109                   704,388                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562



1 

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

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

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

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

3.    มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

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

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

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

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

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

มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 

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

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

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและ                                
กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภท
ของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business 
Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่ม
น้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำร
บญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯคำดว่ำกำรน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำใช้ จะมีผลกระทบจำกกำรรับรู้รำยกำรผล
ขำดทุนดำ้นเครดิต ซ่ึงบริษทัฯตอ้งรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
โดยไม่จ  ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัฯจะใชว้ิธีกำรอย่ำงง่ำยใน
กำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยสุ ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ 
ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และ
กำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดั
มูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิง
นั้นมีมูลค่ำต ่ำ 
กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำร
เช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

  



4 

บริษทัฯคำดว่ำจะน ำมำตรฐำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำ 
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัใช้คร้ังแรกโดยกำรปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี                                  
1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯคำดวำ่กำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำวมำใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 คือ สินทรัพย์ของบริษัทฯมีจ ำนวนเพิ่มข้ึนรวมทั้ งส้ินประมำณ                                                 
5.3 ลำ้นบำท และหน้ีสินของบริษทัฯมีจ ำนวนเพิ่มข้ึนรวมทั้งส้ินประมำณ 5.3 ลำ้นบำท  

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 รำยไดค้ำ่จำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรเรียบร้อยแลว้ 

 4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

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

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ    
ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

4.4 อะไหล่และวสัดุส้ินเปลอืง 

 อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่รำคำใด                                
จะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรเม่ือมีกำรเบิกใช ้

4.5 ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ทีด่ิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำ
ตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของ
สินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

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

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน ยำนพำหนะส ำหรับขนส่งระหวำ่งประกอบและส่วนปรับปรุงอำคำร
เช่ำระหวำ่งก่อสร้ำง 

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

4.6 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯหรือ                                  
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.7 สัญญำเช่ำระยะยำว 

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

 สัญญำเช่ำยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของ        
ส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน
รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 

4.8 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยข์องบริษทัฯหำกมีขอ้
บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำ
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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4.9 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสมทบและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

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

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.10 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษัทฯจะบันทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต                             
ได้เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป                     
เพื่อปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.11 ภำษีเงินได้  

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ
จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

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

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะไม่มีก ำไร   
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.12 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

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

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

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

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ          
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ี       
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน     
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ 

 กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 สัญญำเช่ำ 

 ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำร   
ไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษทัฯไดโ้อนหรือรับ
โอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

 ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ทีด่ิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

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

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

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

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

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไป
ตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน
เหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2562 2561 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

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

 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561                           
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
ค่ำเบีย้ประกนัภัยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั   

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

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

นำยอ ำพล เตชำกลู (นอ้งชำยกรรมกำรผูจ้ดักำร) 150 160 

 1,195 1,276 

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

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

(มีกรรมกำรร่วมกนั) 257 232 

 2,901 2,040 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

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

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

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

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

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

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 59,764 57,911 

8. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือของเงินฝำกธนำคำรน้ีบริษทัฯไดน้ ำไปค ้ำประกนัหนงัสือค ้ำประกนัธนำคำร 

  



11 

9. ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 

(หน่วย: พนับำท) 
 

ยำนพำหนะ 
ยำนพำหนะ 
ส ำหรับขนส่ง  

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

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

  (หน่วย: พนับำท) 
   เคร่ืองตกแต่ง  ส่วนปรับปรุง   
  ส่วนปรับปรุง และเคร่ืองใช ้ เคร่ืองมือ  อำคำรเช่ำ   

 ท่ีดิน อำคำรเช่ำ ส ำนกังำน เคร่ืองใช ้ ระหวำ่งก่อสร้ำง ยำนพำหนะ รวม 

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

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

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

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

 
- - (15) - - - (15) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ              
ส่วนท่ีโอน 

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

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

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

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ              
ส่วนท่ีโอน 

 
- - - - - 282 282 

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

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

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

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

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

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

12. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 
 (หน่วย: พนับำท) 

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

13. เงินกู้ยมืระยะยำว 
(หน่วย: พนับำท) 

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

ยอดคงเหลือเป็นเงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้เป็นรำยเดือน
เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2563 และคิดดอกเบ้ียในอตัรำท่ีอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นต ่ำ 

เงินกูย้มืดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดทะเบียนจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง  

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

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

ภำยในหน่ึงปี 137,496 201,118 

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

บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี 

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

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

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

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

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน แสดงได้
ดงัน้ี 

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

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
ขำดทุน(ก ำไร)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   

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

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

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

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

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

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

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

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

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

16. ทุนเรือนหุ้น/ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

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

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

 ยอดคงเหลือของใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญัท่ียงัไม่ไดมี้กำรใชสิ้ทธิจ ำนวน 1.44 ลำ้นหน่วย หมดอำยุ
กำรใชสิ้ทธิแลว้เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2562  

17. ส ำรองตำมกฎหมำย 

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

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

19. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

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

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 7,177 6,504 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 7,889 6,504 

 จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

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

จำกประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (183) 183 

  

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

(หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 54,710 47,410 

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

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

รวม (3,053) (2,978) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 7,889 6,504 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

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

รวม 1,723 5,471 

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

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

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

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

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลด แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 ก ำไรส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

จ ำนวนหุน้สำมญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั ก ำไรต่อหุน้ 

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

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

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

21. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

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

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

ในปี 2562 และ 2561 บริษัทฯ ไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10                       
ของรำยไดข้องกิจกำร 
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22. เงินปันผล 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (ลำ้นบำท) (บำท) 

เงินปันผลประจ ำปี 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                
เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2561 15.6 0.03 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2561  15.6 0.03 

    
เงินปันผลประจ ำปี 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                

เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2562 21.9 0.04 
เงินปันผลระหวำ่งกำล 
   ส ำหรับปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ                
เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2562 12.3 0.02 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2562  34.2 0.06 

23. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

23.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำท่ีดิน พื้นท่ีในอำคำรและอุปกรณ์ อำยุของสัญญำมี
ระยะเวลำโดยเฉล่ีย 1 - 4 ปี 

บริษทัฯ มีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนดงัน้ี 

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

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

23.2 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

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

24.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

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

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

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

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 
เงินกูย้ืมระยะยำวและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ไม่มีดอกเบ้ีย
หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียตลำดในปัจจุบนั 

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

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน  ปรับข้ึนลง ไม่มี   

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

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

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน  ปรับข้ึนลง ไม่มี   

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

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

24.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำ
ตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
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25. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

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

26. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญั                           
ผูถื้อหุน้ประจ ำปี ดงัต่อไปน้ี 

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

2) จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจำกก ำไรของปี 2562 ในอตัรำหุ้นละ 0.02 บำท รวมเป็นเงินประมำณ                           
12.4 ลำ้นบำท 

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

27. กำรอนุมัติงบกำรเงิน  

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2563 


