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ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมชะลอตัวโดยปั จจัยสาคัญส่วนหนึ่งมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกและ
กาลังซื ้อในประเทศที่ลดลงจากปี ก่อนเช่นเดียวกับการส่งออกชะลอตัวลงจากมาตรการกีดกันทางการค้ าและผลกระทบที่
ยืดเยื ้อของสงครามการค้ ารวมไปถึงการแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่อง
แม้ ภาพรวมดังกล่าวจะเป็ นปั จจัยสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจขนส่งโดยตรง แต่บริ ษัทไม่ได้ รับผลกระทบ
อย่างมีนยั สาคัญ อัตราการกาไรสุทธิยงั คงเพิ่ มขึ ้น และในช่วงที่ผ่านมาบริ ษัทได้ เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน โดย
การสร้ างรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคตภายใต้ วิสยั ทัศน์ปี 2562 “เติบโตอย่าง ยัง่ ยืนด้ วยการพัฒนาองค์กร”
บริ ษัทฯ ขอยึดมัน่ การบริ หารภายใต้ หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้ างสมดุลของประโยชน์แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย ทุกฝ่ าย
ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้น คูค่ ้ า พันธมิตร สังคม สิง่ แวดล้ อมและพนักงานบริ ษัท ควบคูไ่ ปกับการสร้ างผลประกอบการ บริ ษัทให้
เติบโตไปพร้ อมกัน
ท้ ายนี ้ ในนามของคณะกรรมการ บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็ นอย่างยิ่งที่ได้ ให้
ความไว้ วางใจในการดาเนินงานของบริ ษัท และขอขอบคุณท่านผู้มีอปุ การคุณทุกท่านที่ให้ การสนับสนุนด้ วยดีมา และขอ
ถือโอกาสนี ้ขอบคุณผู้บริ หารและพนักงาน ของบริ ษัททุกท่าน ที่ได้ ร่วมมือร่วมใจปฏิบตั ิหน้ าที่ ด้ วยความรับผิดชอบซึง่ เป็ น
ส่วนสาคัญยิ่งที่ช่วยสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั การดาเนินกิจการ ทาให้ บริ ษัท มีความมัน่ คงและสามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป

นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อ
รายงานทางการเงิน

เรียน ผู ้ถือหุ ้นทุกท่าน
คณะกรรมการบริษัท

เป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิ นของบริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (บริ ษัท) ซึ่งจัดทาขึน้ ตามมาตรฐาน การ
รายงานทางการเงิน โดยได้ มีการพิจารณาเลือกใช้ นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอและใช้
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลและรอบคอบ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่าง
เพียงพอและโปร่ งใส ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทังนี
้ ้ งบการเงินดังกล่าว ได้ ผ่านการตรวจสอบ และให้ ความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีและดารงไว้ ซึ่งระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้ มี ความ
มั่นใจได้ ว่ามีการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดารงรั กษาไว้ ซึ่ง ทรั พย์สิน
ตลอดจนป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นอิสระทาหน้ าที่กากับดูแลสอบทาน งบการเงิน รวมทังประเมิ
้
น
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ สามารถสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ได้ ว่า งบการเงินของบริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) แสดงสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดง
ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้ องในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
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ของ บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (บริ ษัท) ได้ รับการแต่งตังตามมติ
้
ของคณะกรรมการของบริ ษัท เพื่อให้ บริ ษัท
มีการดาเนินงานที่โปร่ งใสมีมาตรฐาน มีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริ หารจัดการความเสี่ยง มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทังมี
้ การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานทางการเงินที่ ถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นไปตาม
มาตรฐานและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน คือ
นางสุวรรณี
คามัน่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายกาชัย
บุญจิรโชติ
กรรมการตรวจสอบ
ดร.สุพจน์
เธียรวุฒิ
กรรมการตรวจสอบ
โดยทัง้ 3 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระทังหมด
้
และมีคุณสมบัติครบถ้ วนตาม ที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่และพิจารณาในเรื่ องสาคัญต่างๆ โดยสรุป ดังนี ้
1. พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี 2562 ของบริ ษัท ซึ่งผ่านการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยได้ เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครัง้ ที่มีการพิจารณา งบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจาปี เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า การจัดทางบการเงินมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอ ทันต่อเวลา การ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง ทัว่ ไปก่อนเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2. สอบทานความเหมาะสมของรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการดังกล่าวตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า บริ ษัทมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่ งใส
เป็ นธรรม และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
3. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ จากรายงานการตรวจสอบ ภายใน
ของผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ซึง่ ครอบคลุมระบบงานที่สาคัญของบริ ษัท ตลอดจนติดตาม และให้ คาแนะนา
ต่างๆ กับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายจัดการได้ มีการแก้ ไขปรับปรุ งตามข้ อ เสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในและกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อกาหนด กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบ
ทานการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามหลักของกฎหมายและแนวทางปฏิบตั ิที่คณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องได้ กาหนดไว้ อย่าง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

5.

เคร่ งครัด เพื่อให้ บริ ษัทมีการดาเนินงานที่ถกู ต้ องและโปร่ งใส สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
การพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และ
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี ตามเกณฑ์การประเมินของบริ ษัท ได้ แก่ ความเป็ นอิสระในการ
ปฏิ บัติ ง าน คุณ ภาพ มาตรฐานการปฏิ บัติ ง าน และผู้สอบบัญ ชี มี คุณ สมบัติ ถูก ต้ อ งตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีมตินาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทก่อนเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ได้ แต่งตัง้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2563 ดังนี ้
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
นางสาวกรองแก้ ว
ลิมป์กิตติกลุ
5874
นายศุภชัย
ปั ญญาวัฒโน
3930
นายณัฐวุฒิ
สันติเพ็ชร
5730

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษัท มีการควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการ
กากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้ องกับระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ และได้
จัดทารายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ี่ ง
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสย
เรียน ผู ้ถือหุ ้นทุกท่าน
ี่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสย

ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท มีหน้ าที่กาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมายและกรอบการบริ หาร
ความเสี่ยงขององค์กรให้ ครอบคลุมความเสี่ยงหลักทุกด้ าน รวมทังดู
้ แลให้ มีการวางระบบการบริ หารจัดการความเสี่ยง
และพัฒนาระบบให้ มีประสิทธิภาพ
ในรอบบัญชีปี 2562 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีการประชุมเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายและเป็ นไปตามนโยบายการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งได้ รายงานความ
เสี่ยงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งสรุ ปสาระสาคัญในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ ดังนี ้

วิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้น รวมทังประเมิ
้
นแนวโน้ มของผลกระทบที่อาจมีตอ่ องค์กร ครอบคลุมความเสีย่ ง 4
ประเภท ดังนี ้
1) ความเสีย่ งด้ านธุรกิจ
2) ความเสีย่ งทางการเงิน
3) ความเสีย่ งจากการปฏิบตั ิงาน
4) ความเสีย่ งจากปั จจัยภายนอก

กาหนดแผนและแนวทางการบริ หารจัดการบริ หารความเสีย่ ง เพื่อให้ อยูใ่ นระดับที่บริ ษัทฯ ยอมรับได้ หรื อลดโอกาส
ที่จะเกิดความเสีย่ งขึ ้นในอนาคต

ติดตามและทบทวนการดาเนินงานตามแผนการบริ หารจัดการความเสี่ยง ภายใต้ นโยบายและกรอบการบริ หาร
ความเสีย่ งที่กาหนด
ในรอบบัญชีปี 2562 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งได้ มงุ่ มัน่ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพตามแนวปฏิบตั ิ
ในการกากับดูแลกิจการที่ดี สามารถควบคุมความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษัท

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)

สารบัญ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัท สาหรับปี 2561 ถึงปี 2562
ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
อัตราส่วนการเงินที่สาคัญ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปั จจัยความเสีย่ ง
ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
โครงสร้ างการจัดการ
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสีย่ ง
รายการระหว่างกัน
ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
รายงานของผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
เอกสารแนบ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาปี 2562
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รายงานและงบการเงิน 31 ธันวาคม 2562

หน้ า
1
2
3
5
6
7
11
13
17
25
46
50
51
53
54
58
69

ั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดาเนินการ
วิสย

วิสัยทัศน์ (Vision)
เราจะเป็ นผู้นาในการให้ บ ริ การรั บ -ส่งบุคลากรให้ แก่โรงงานอุต สาหกรรมต่างๆ โดยความมุ่งมั่นพัฒนาการ
ให้ บริ การเพื่อให้ เกิดความพึงพอใจแก่ผ้ ใู ช้ บริ การและสร้ างมาตรฐานการให้ บริ การจนเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจและวัตถุประสงค์
รักษาฐานธุรกิจให้ เข้ มแข็ง เสริ มสร้ างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจอย่างต่อเนื่องสูค่ วามยัง่ ยืน
การปรับใช้ เทคโนโลยีในการให้ บริ การและควบคุมการเดินรถเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยและตอบสนองความพึง
พอใจของผู้ใช้ บริ การอย่างสม่าเสมอ
การพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพของบุคลากรให้ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัท (Strategy)
การรั กษาฐานลูกค้ าเดิมควบคู่กับสร้ างฐานลูกค้ าใหม่ด้วยการให้ บริ การที่มีคุณภาพ สร้ างความพึงพอใจแก่
ผู้ใช้ บริ การ
การพัฒนาระบบปฏิบตั ิการและมาตรฐานการให้ บริ การรับ-ส่งบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ
การพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพของบุคลากรให้ ได้ มาตรฐาน
เป้าหมายระยะยาวของบริษัท
ระยะเวลา 1 ปี : บริ ษัทฯ ยังมุ่งเน้ นดาเนินงานตามกลยุทธ์ หลักและพันธกิจขององค์กร โดยวางเป้าหมายการ
เติบโตของรายได้ จากการให้ บริ การประมาณ 5 - 10% จากลูกค้ ารายเดิมและลูกค้ ารายใหม่จากการขยายพื ้นที่
นอกเขตภาคตะวันออก อีกทังการบริ
้
หารจัดการต้ นทุนการให้ บริ การและค่าใช้ จ่ายลดลงจากปี ก่อน โดยบริ ษัท
ตังเป
้ ้ าหมายการเติบโตในปี ไม่น้อยกว่า 5 - 10% และรักษาอัตราการทากาไรไม่ต่ากว่า 10%
ระยะเวลา 3 ปี : บริ ษัทฯ ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบบริ หารบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ได้ แก่ สร้ างวัฒนธรรม
องค์ ก ร การพัฒ นาความรู้ ความสามารถของนัก ขับ อย่า งมื อ อาชี พ การจัด ท าแผนการสืบ ทอดต าแหน่ ง ให้
ตอบสนองต่อกลยุทธ์และรองรับการเติบโตของบริ ษัทในอนาคต
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โครงสร ้างรายได ้ของบริษัท สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 รายละเอียด ดังนี้

(หน่วย: ล้ านบาท)
รายได้ รวม
คัน
รายได้ จากการให้ บริการ
1. รถโดยสารของบริษัท
1.1 รถบัส
1.2 รถมินิบสั
1.3 รถตู้
1.4 รถตู้ วีไอพี
2. รถโดยสารร่ วมบริการ
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ อ่ นื

238
186
11
33
8
90
328

ปี 2560
จานวน ร้ อยละ
277.66
249.51
4.52
21.62
2.01
69.84
347.50
1.14

คัน

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

280
193
28
51
8
90
370

ปี 2561
จานวน ร้ อยละ
352.40
289.83
27.00
31.52
4.05
69.48
421.88
1.98

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

คัน
308
192
30
79
7
74
382

ปี 2562
จานวน ร้ อยละ
390.55
295.36
37.15
53.51
4.53
66.41
456.96
1.93

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

ภาพกราฟ โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท สาหรั บปี 2560 ถึงปี 2562 แยกตามอุตสาหกรรมของลูกค้ า ดังนี้
(หน่วย: ล้ านบาท)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
ชิ ้นส่วนประกอบรถยนต์

ผลิตยางรถยนต์

น ้ามันเชื ้อเพลิงและปิ
โตรเคมี

เครื่องใช้ ไฟฟ้า

สินค้ าอุปโภค

เหล็ก

อื่นๆ

ปี 2560

90.65

46.51

29.37

68.66

27.51

33.21

51.59

ปี 2561

129.73

45.41

42.94

72.71

28.7

32.82

69.57

ปี 2562

135.15

45.38

51.03

70.00

30.76

32.92

91.72

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

จากภาพแสดง สัดส่วนรายได้ จากการให้ บริ การแยกตามอุตสาหกรรมของลูกค้ าที่มีความหลากหลาย เนื่องจาก
บริ ษัท ต้ องการป้องกันไม่ให้ กลุม่ ลูกค้ ามีการกระจุกตัวและพึง่ พิงกลุม่ อุตสาหกรรมใดๆ มากเกินไป ซึง่ อาจมีความเสีย่ ง
หากอุตสาหกรรมนันอยู
้ ใ่ นช่วงวิกฤตจากเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิง่ แวดล้ อมและเทคโนโลยี

2

ข ้อมูลทั่วไปและข ้อมูลสาคัญอืน
่

ข้ อมูล
ชือ่
สถานทีต่ งั้ สานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิ จ
เลขทีท่ ะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
จานวนทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้นสามัญ
เลขานุการบริ ษัท
นักลงทุนสัมพันธ์
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ผู้สอบบัญชี
เว็บไซต์ บริ ษัท

รายละเอียด
บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
700/199 หมูท่ ี่ 1 ต.บ้ านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
บริการ (การให้ บริการรับส่ง บุคลากร)
0107558000105
038-468-788
038-468-788
618,750,000
617,310,058
คุณสุกานดา พุทธรักษา / 063-903-0049 / sukarnda@atp30group.com
คุณโชติกา วีระศิลป์ / 038-468-789, 091-774-4432 / chotiga@atp30group.com
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จากัด (ประเทศไทย)
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
www.atp30.com

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายทีอ่ าจมี ผลกระทบด้ านลบต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษัทฯ เริ่ มประกอบธุรกิจการให้ บริ การรั บ-ส่ง บุคลากรเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 โดยมีผ้ กู ่อตังได้
้ แก่ นายปิ ยะ
เตชากูล ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ และนายชาติชาย พานิชชีวะ ร่วมกันและเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นับจากนันได้
้ ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่
สาคัญของบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี ้
ปี
2560

-

รายละเอียด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 วันที่ 3 เม.ย. บริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินการปี
2559 เป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04473 บาทรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 19.68 ล้ านบาทหรือคิดเป็ นร้ อยละ 94.74 ของกาไร
สุทธิหลังหักสารองทางกฎหมาย กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลวันที่ 2 พ.ค. 2560 มีรายละเอียด ดังนี ้
1. จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นสามัญ อัตรา 8:1 หุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.03125 บาทต่อหุ้น (เศษของหุ้นปั นผลให้
ปั ดทิ ้ง)
2.
จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.01348 บาท
3.
บริษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลและการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ดังนี ้
- รองรับการจ่ายหุ้นปั นผลจานวน 55.00 ล้ านหุ้นสามัญ
- รองรับการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จานวน 123.75 ล้ านหุ้นสามัญ (1 หุ้นสามัญ)
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ข ้อมูลทั่วไปและข ้อมูลสาคัญอืน
่

ปี
-

2561

-

2562

-

-

2563

-

รายละเอียด
บริษัทฯ มีการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จานวน 123,750,000 หน่วย
ให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม 4:1 หุ้นสามัญ ระยะเวลาการใช้ สิทธิ 2 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 24 พ.ค. 60 ถึงวันที่ 23 พ.ค. 62 ราคาการ
ใช้ สิทธิฯ 0.85 บาทต่อหุ้นสามัญ
บริษัทฯ มีรถโดยสารที่ให้ บริการของบริษัทจานวน 238 คัน ซื ้อเพิ่มในระหว่างปี จานวน 62 คันและขายรถตู้จานวน 1
คัน
เดือนสิงหาคม บริษัทได้ รับมาตรฐานการรับรองการบริหารความปลอดภัยทางถนน (BSI ISO39001 : 2012 Road
traffic safety management system) นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 ส.ค. 60 ถึงวันที่ 23 พ.ค. 63
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 วันที่ 2 เม.ย. บริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินการปี
2560 เป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.030 บาทรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 15.64 ล้ านบาทหรือคิดเป็ นร้ อยละ 62.96 ของกาไรสุทธิ
หลังหักสารองทางกฎหมาย กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลวันที่ 30 เม.ย. 2561
บริษัทฯ มีรถโดยสารที่ให้ บริการของบริษัทจานวน 280 คัน ซื ้อเพิ่มในระหว่างปี จานวน 44 คันและขายรถบัสจานวน 2
คัน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันที่ 2 เม.ย. บริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินการปี
2561 เป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.040 บาทรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 21.63 ล้ านบาทหรือคิดเป็ นร้ อยละ 56.51 ของกาไรสุทธิ
หลังหักสารองทางกฎหมาย กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลวันที่ 30 เม.ย. 2562
ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 4/2562 วันที่ 5 พ.ย. บริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการ
ดาเนินงานเก้ าเดือนปี 2562 เป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.020 บาทรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 12.35 ล้ านบาทหรือคิดเป็ นร้ อย
ละ 36.02 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองทางกฎหมาย กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลวันที่ 4 ธ.ค. 2562
บริษัทมีรถโดยสารที่ให้ บริการของบริษัทจานวน 308 คัน ซื ้อเพิ่มในระหว่างปี จานวน 30 คันและขายรถบัสจานวน 1
คัน
ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2563 วันที่ 25 ก.พ. บริษัทมีมติจา่ ยเงินปั นผลสาหรับปี สาหรับผลการดาเนินงานปี
2562 เป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท จานวน 12.35 ล้ านบาท ซึง่ มีจา่ ยเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วเป็ นเงินสด
ในอัตราหุ้น 0.020 บาท จานวน 12.35 ล้ านบาท รวมทังสิ
้ ้น 25.70 ล้ านบาทหรือคิดเป็ นร้ อยละ 55.59 ของกาไรสุทธิ
หลังหักสารองทางกฎหมาย กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี วันที่ 30 เม.ย. 2563 โดยจะเสนออนุมตั ิที่ประชุมสามัญ
ประจาปี 2563 ต่อไป
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อัตราสว่ นการเงินทีส
่ าคัญ

รายการ
ปี 2560

ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2561 ปี 2562

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratios)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
0.73
0.72
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
0.60
0.60
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
เท่า
0.60
0.61
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
เท่า
8.72
8.30
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
วัน
41.30
43.35
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
เท่า
439.80
425.80
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
วัน
0.82
0.85
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า
เท่า
10.77
11.59
ระยะเวลาชาระหนี ้เจ้ าหนี ้การค้ า
วัน
33.42
31.05
วงจรเงินสด
วัน
8.70
13.15
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratios)
อัตราส่วนกาไรขันต้
้ น
%
23.38
25.57
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
%
12.30
14.98
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
%
162.75
141.19
อัตรากาไรสุทธิ
%
7.53
9.65
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
%
9.91
13.17
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratios)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
4.45
5.86
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
%
15.26
16.46
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
เท่า
0.59
0.61
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
1.34
1.17
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
เท่า
6.30
7.06
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
เท่า
0.72
0.70
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
%
62.96
56.51
หมายเหตุ : อัตราการจ่ายเงินปั นผล คานวณมาจากเงินปั นผลจ่ายสาหรับปี หารด้วยกาไรสุทธิ หลังหักสารองตามกฎหมายของปี

0.81
0.67
0.73
7.82
46.06
433.09
0.83
11.70
30.77
16.13
25.69
14.79
167.31
10.20
12.64
6.31
17.56
0.62
0.86
10.39
0.69
55.59
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เป็ นผู้ให้ บริ การรถโดยสารขนส่งบุคลากรระหว่างแหล่งที่พกั อาศัยใน
เขตชุมชน ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรื อสถานประกอบการ โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ซึ่ง
ได้ รับใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางจากกรมการขนส่งทางบก มี บริ ษัทมีรถโดยสารที่ให้ บริ การ 2 รู ปแบบ
ดังนี ้
1. รถโดยสารของบริ ษัทรวมจานวน 308 คันหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 80.63 ประกอบด้ วย รถบัสจานวน 192 คัน
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50.26 ส่วนที่เหลือเป็ นประเภทอื่นได้ แก่ รถมินิบสั รถตู้ และรถตู้ วีไอพี คิดเป็ นร้ อยละ
30.37 ของจานวนรถโดยสาร
2. รถโดยสารรถร่ วมบริ การรวมจานวน 74 คันหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 19.37 ประกอบด้ วย รถตู้จานวน 63 คัน
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 16.49 ส่วนที่เหลือเป็ นรถบัสคิดเป็ นร้ อยละ 2.88 ของจานวนรถโดยสาร
นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ ได้ นามาตรฐานการบริ หารความปลอดภัยทางถนน (BSI ISO39001: 2012 Road traffic
safety management system) มาใช้ ในการบริ หารจัดการกระบวนการเดินรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการให้ บริ การต่อ
ลูกค้ าให้ เกิดความพึงพอใจมากที่สดุ อีกทังการให้
้
ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน โดยเฉพาะนักขับตังแต่
้
กระบวนการสรรหา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การอบรม การสร้ างจิตสานึกในการให้ บริ การและปลูกฝั งการใส่ใจต่อ
คุณภาพชีวิตและทรัพย์สนิ ของผู้โดยสารและผู้ร่วมใช้ เส้ นทาง
สามารดูขอ้ มูลเพิ่ มเติ ม ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.sec.or.th)
หรื อ เว็บไซต์บริ ษัทฯ (www.atp30.com)
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ภาพแสดง ขัน้ ตอนการจัดหาและให้ บริการลูกค้ า
การนาเสนอรูปแบบรถและ
เส้ นทางเดินรถให้ ตรงกับ
ความต้ องการของลูกค้ า

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

ลูกค้ าลงนามในสัญญา
ว่ าจ้ างบริการรับส่ ง
บุคลากร

กรณีใช้ รถของบริษัท

รถโดยสารขนาดใหญ่
อาทิ รถบัส / รถมินิบัส

กรณีใช้ รถร่ วม

รถตู้ / รถตู้วีไอพี

จัดหารถให้ ตรงตามความ
ต้ องการของลูกค้ า

คัดสรรบุคลากรเพื่อเป็ น
นักขับ

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
นักขับก่ อนการให้ บริการ

รถบัส / รถตู้

พร้ อมให้ บริการรับส่ ง
บุคลากร

บริษัทบริหารและจัดการรับส่ ง
บุคลากรตามเส้ นทางที่ตกลงไว้ กับ
ลูกค้ า

บริษัทคัดเลือกรถร่ วม

บริษัทจัดทารายงานการเดินทาง
ประจาวันเพื่อรายงานแก่ ลูกค้ า

บริษัทเรียกเก็บค่ าบริการ
กับลูกค้ าตามสัญญา

ลักษณะการให้ บริการ โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ ออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
1.
รายได้ จากการให้ บริการ
รถโดยสารของบริษัท :
รถโดยสารของบริษัทฯ ทุกคันต้ องมีลกั ษณะที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย โดยมีแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็ นพื ้นสีเหลืองตัวอักษร และ
ตัวเลขเป็ นสีดา ขึ ้นต้ นด้ วย 30-xxxx และมีโครงสร้ างรถโดยสารที่เหมาะสมกับการขนส่งบุคลากร มีความปลอดภัยและสะดวกสบาย
ต่อผู้โดยสาร โดยบริ ษัทได้ ร่วมมือกับผู้ผลิตและจาหน่ายรถชันน
้ า อาทิ ฮีโน่ สแกนเนียและเมอร์ เซเดส-เบนซ์ โตโยต้ า และยู่ทง เป็ น
ต้ น ในการออกแบบโครงสร้ างรถโดยสารที่เป็ นมาตรฐาน
รถโดยสารร่ วมบริการ :
รถโดยสารร่วมบริการ เป็ นรถโดยสารที่อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของบริษัท จากการคัดเลือกและกาหนดนโยบาย ซึง่ เป็ น
ทังบุ
้ คคลหรือนิติบคุ คล แต่ต้องได้ รับอนุญาตให้ เป็ นผู้ประกอบการรถ โดยสารขนส่งไม่ประจาทางจากกรมการขนส่งทางบกเท่านัน้
2.
รายได้ อ่ ืน ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยรับเงินฝากธนาคาร กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สินและรายได้ อื่น อาทิ รายได้ จากการให้ บริ การ
ด้ านการ บริหารเพิ่มเติมแก่รถร่วมบริการ เงินรับคืนกองทุนสารองเลี ้ยงชีพพนักงานลาออกและการขายอะไหล่ที่เสื่อมสภาพ เป็ นต้ น
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นโยบายและลักษณะการตลาดที่สาคัญ
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
เนื่องจากธุรกิจรถโดยสารไม่ประจาทางไม่มีข้อจากัดในการเข้ าทาธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ หากมีปัจจัยด้ านแหล่งเงินทุนที่
เพียงพอ มีใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งและต้ องมีผ้ ขู บั ขี่ที่มีใบอนุญาตตรงตามประเภทที่กฎหมายกาหนด จึงทาให้ มีจานวนผู้ประกอบการ
รถขนส่ง โดยสารไม่ประจาทางรายใหม่เกิดขึ ้นจานวนมาก โดยในปี 2561 มีจานวนผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจาทางเท่ากับ 42,006 ราย
และในปี 2562 มีจานวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ ้นเป็ น 43,251 ราย หรือเพิ่มขึ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 2.96 ซึง่ ส่วนใหญ่จะเน้ นการแข่งขันทางด้ านราคา
และการบริ การเป็ นหลัก ทัง้ นีฝ้ ่ ายบริ หารของบริ ษัท ประเมิ นส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 2 ของจานวนโรงงานนิคมอุตสาหกรรมพืน้ ที่
ให้ บริการ อาทิ นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี ้ชลบุรี แหลมฉบังชลบุรี อมตะซิตี ้ระยอง มาบตาพุดระยอง เหมราชระยองและโรจนะระยอง
จุดเด่นของบริ ษัท มีกระบวนการเดินรถที่เป็ นมาตรฐาน เน้ นคุณภาพงานบริ การที่โดดเด่น ตามแนวทางการปฏิบตั ิการบริ หารความ
ปลอดภัยบนท้ องถนนตามมาตรฐาน ISO: 39001:2012 อีกทังการให้
้
คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ บริ การรถโดยสารให้ เหมาะสมกับเส้ นทางของ
ลูกค้ า เพื่อเป็ นการลดค่าใช้ จา่ ย โดยมีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี ้
1.
กลยุทธ์ ด้านบริการ (Service)
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท มีปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ทาให้ บริษัทได้ รับมาตรฐานการบริหารความ
ปลอดภัยทางถนน (BS ISO39001 : 2012 Road traffic safety management system) โดยยึดหลักนโยบายในการให้ บริ การ 3 ประการ คือ
หลักความปลอดภัย (Safety) หลักความน่าเชื่อถือ (Reliability) และหลักความสะดวกสบาย (Comfort) ด้ วยการกาหนดมาตรฐานการบริการ
ดังนี ้
มาตรฐานรถโดยสาร
รถโดยสารของบริ ษัททุกคันเป็ นรถใหม่ โดยลักษณะของตัวรถภายนอกจะออกแบบเฉพาะสาหรับการใช้ รับ -ส่ง บุคลากร
ตามหลักวิศวกรรมและทางกฏหมาย อีกทังแชสซี
้
และเครื่ องยนต์ (Bus body and Chassis) จากบริ ษัทชันน
้ า อาทิ ฮีโน่ สแกนเนีย
และเมอร์ เซเดส-เบนซ์ โตโยต้ า และยูท่ ง เป็ นต้ น ตัวถังมีการออกแบบลักษณะการใช้ งานโดยคานึงถึงความปลอดภัยเป็ นหลักการติด
ตังระบบปรั
้
บอากาศเป็ นอุปกรณ์ใหม่ทกุ ชิ ้น และสิ่งอานวยความสะดวกที่ครบครัน อาทิ ทีวี เครื่องเสียง ชุดปฐมพยาบาล ถังดับเพลิง
และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เพื่ออานวยความสะดวกสบายและปลอดภัยต่อผู้โดยสาร
มาตรฐานพนักงานขับรถ
บริษัทฯ ให้ ความสาคัญในการสรรหานักขับเป็ นอย่างมาก ตังแต่
้ การคัดเลือกอย่างเข้ มงวด อาทิ สัมภาษณ์ ตรวจสอบประวัติ
ทดสอบการขับขี่และตรวจสอบสภาพร่างกาย เป็ นต้ น เมื่อรับเป็ นนักขับต้ องผ่านการอบรมความรู้ ความสามารถและการปฏิบตั ิงาน
อย่างถูกต้ อง เช่น การสร้ างจิตสานึกในการให้ บริ การ การรักษาดูแลสภาพรถ การขับขี่อย่างปลอดภัย ตลอดจนการวัดผลการปฏิบตั ิ
งานอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานการควบคุมการเดินรถ
บริ ษัทฯ มีระบบติดตามรถโดยสารของบริ ษัททุกคัน เรี ยกว่า GPS Tracking Systems เป็ นแบบ Real time โดยเจ้ าหน้ าที่
ปฏิบตั ิการจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสถานะ สอดส่องพฤติกรรมและสนับสนุนการทางานของนักขับ อาทิ ตรวจสอบความ
พร้ อมก่อนการให้ บริ การไม่น้อยกว่า 30 นาทีและการควบคุมความเร็วรถไม่เกิน 80 กม./ชม. ตลอดการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ่านกล้ อง วงจร
ปิ ด ภายในรถโดยสารบริ ษัท เมื่อนักขับให้ บริ การรับส่ง บุคลากรเรี ยบร้ อยแล้ ว ทางเจ้ าหน้ าที่ OP จะทาสรุปรายงานจากข้ อมูลเป็ น
รายงานประจาวัน (Daily Report) และรายงานประจาเดือน (Monthly Report) ให้ กบั ลูกค้ าตรวจทานเสมอ
มาตรฐานการซ่ อมบารุ ง
บริ ษัทฯ มีการควบคุมระบบการดูแลรักษาเครื่ องยนต์และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับรถโดยสารของบริ ษัทเป็ นไป ตาม
นโยบายการเก็บรักษา การเบิกใช้ การควบคุมสินค้ าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ ายซ่อมบารุงเป็ นผู้รับผิดชอบ ทางบริ ษัทจะ
ทาการฝึ กอบรมพนักงานให้ มีความรู้ ความสามารถอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ เกิดความชานาญ และกาหนดแผนการซ่อมบารุงที่ชดั เจน
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โดยไม่ต้องรอให้ เกิดความเสียหาย ชารุดหรื อติดขัดเพื่อให้ รถโดยสารของบริ ษัททุกคันมีสมรรถภาพพร้ อมใช้ งานอยู่เสมอ อีกทังทาง
้
บริ ษัทได้ จดั รถซ่อมบารุงเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อซ่อมบารุงนอกสถานที่ ลักษณะการดูแลและการซ่อมบารุงสามารถแบ่งเป็ น 2
ประเภท ดังนี ้
การดูแลรักษาประจาวัน เป็ นการดูแลความสะอาดและความเรี ยบร้ อยของรถโดยสาร อาทิ การทาความสะอาดเบาะที่นงั่
การฉีดพ่นน ้ายาฆ่าเชื ้อโรค และการเก็บอุปกรณ์ภายในรถให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยก่อนใช้ งานต่อไป เป็ นต้ น โดยเป็ นความ
รับผิดชอบของนักขับและเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
การซ่อมบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เป็ นตามแผนการซ่อมบารุง หากพบปั ญหาใหญ่ เช่น เครื่องยนต์
และช่วงล่างเกิดการเสียหายจะนาส่งศูนย์ซอ่ มทันที
2.
กลยุทธ์ ด้านราคา (Price)
บริษัทฯ มีนโยบายการกาหนดราคาอย่างเหมาะสมและยุติธรรม ควบคูก่ บั การให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพสูง (Premium Strategy) อาทิ รถ
โดยสารของบริ ษัททุกคันเป็ นรถใหม่ ลักษณะของรถเหมาะกับการให้ บริ การ นักขับมีความเชี่ยวชาญ ระบบการติดตามที่ทนั สมัย และการ
บริหารจัดการกระบวนการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ (Flee Management System) เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้โดยสาร สอดคล้ องกับหลักการ
กาหนดราคา อีกทังการค
้
านึงถึงการลงทุนรถโดยสารของบริษัทที่มีระยะเวลาประมาณ 1-5 ปี โดยกาหนดค่าบริการ 2 ประเภท ดังนี ้
1.
การกาหนดค่าบริ การแบบคงที่ (Fixed - Rate Contract) คือการกาหนดตามระยะทางตามค่าบริ การต่อเที่ยวที่ระบุไว้ ใน
สัญญา ซึง่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามราคาน ้ามัน
2.
การกาหนดค่าบริการผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน ้ามันเชื ้อเพลิง (Floating - Rate Contract) แบ่งเป็ น 2 รูปแบบ
ดังนี ้
2.1 การกาหนดค่าบริการแบบคงที่ตามระยะทางที่ผนั แปรตามอัตราค่านา้ มันชดเชย คานวณจากปริมาณการใช้ น ้ามัน
แต่ละเส้ นทาง บวกส่วนต่างของราคานา้ มัน (ราคานา้ มันเฉลี่ยปั จจุบนั เปรี ยบเทียบราคานา้ มันตามสัญญา) หาก
ส่วนต่างราคาน ้ามันเฉลี่ยปั จจุบนั มากกว่า บริษัทจะได้ รับอัตราค่าน ้ามันชดเชยจากลูกค้ า หากส่วนต่างราคาน ้ามัน
ตามสัญญามากกว่า บริษัทจะให้ สว่ นลดกับลูกค้ าแทน
2.2 การกาหนดค่าบริการผันแปรตามราคาน ้ามันและระยะทางที่ให้ บริการ (Minimum Guarantee) เป็ นการกาหนดค่า
บริการขันต
้ ่าตามต้ นทุนบริการสาหรับค่างวดรถ ค่าจ้ างนักขับ และค่าน ้ามันตามจริง ส่วนรายได้ ตามระยะทางที่ให้
บริการกับลูกค้ า
3.
กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจาหน่ าย (Place)
บริ ษัทฯ มีฝ่ายการตลาด ทาหน้ าที่หาลูกค้ า 2 ช่องทางคือ 1) ทางลูกค้ าติดต่อมาทางบริษัท โดยตรงคิดเป็ นร้ อยละ 69.24 ของลูกค้ า
ทังหมด
้
ส่วนใหญ่เป็ นการแนะนาจากลูกค้ ารายเดิมของบริ ษัท และ 2) การเข้ าร่วมประกวดราคา / การประมูลราคา (Price Action) คิดเป็ น
ร้ อยละ 30.76 ของลูกค้ าทังหมด
้
โดยที่ผ่านมาการรับงานส่วนใหญ่เป็ นการแนะนาจากลูกค้ ารายเดิมของบริษัท เนื่องจากบริ ษัท ไม่มีนโยบาย
ในการแข่งขันด้ านราคาเพื่อให้ ได้ งาน แต่จะเน้ นการรักษาคุณภาพของการบริหารจั ดการให้ มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับค่าบริ การที่ลกู ค้ าจะต้ อง
จ่าย ซึง่ ที่ผ่านจะเห็นได้ วา่ ลูกค้ ารายเดิมที่ได้ รับบริการยังคงใช้ บริการอย่างต่อเนื่องเกือบทุกราย
การประชาสัมพันธ์ (Promotion)
บริ ษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ หลากหลายรู ปแบบ อาทิ เว็บไซต์บริ ษัท SET หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ออนไลน์ FB Line การ
สัม ภาษณ์ ส ดและวิ ท ยุ เป็ นต้ น เพื่ อ เป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ สร้ างการรั บ รู้ (Brand Recognition) และการจดจ า (Brand
Awareness)
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4.

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ า เป้ าหมายของบริ ษั ท เป็ นผู้ป ระกอบการในภาคการผลิต มีส ถานที่ ตัง้ โรงงานอยู่ใ นนิ ค มอุต สาหกรรมหรื อนอกนิ ค ม
อุตสาหกรรมในพื ้นที่ภาคตะวันออกเป็ นหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีจานวนลูกค้ าทังสิ
้ ้น 39 ราย แบ่งเป็ นพื ้นที่การให้ บริการ ดังนี ้
พืน้ ที่
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ ชลบุรี
8
8
10
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี
1
1
1
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ ระยอง
5
5
5
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง
6
6
6
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ระยอง
4
3
3
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง
1
1
1
จังหวัดฉะเชิงเทรา
1
1
1
จังหวัดปราจีนบุรี
1
1
1
จังหวัดสระบุรี
1
1
1
จังหวัดระยอง
4
4
7
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
1
1
กรุงเทพฯ
1
2
2
รวม
33
34
39
สามารดูข้อมูลเพิ่มเติ ม ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.sec.or.th) หรื อ เว็บไซต์บริ ษัทฯ
(www.atp30.com)
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ี่ ง
ปั จจัยความเสย

บริษัทฯ มีนโยบายการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบ โดยมีวตั ถุประสงค์แนวป้องกั นและบริหารความ
เสี่ยงให้ สอดคล้ องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงกาหนดมาตรการบริ หารจัดการที่เพียงพอและ
ติดตามแผนงานบริ หารความเสี่ยงในระดับองค์กร เพื่อให้ การบริ หารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิ ภาพและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยสรุป
ความเสี่ยงสาคัญ ดังนี ้
ความเสี่ยงด้ านการดาเนินธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มลูกค้ าจานวนน้ อยรายและอยู่ในวงจากัด
บริ ษัทฯ มีรายได้ หลักมาจากการให้ บริ การรับ -ส่ง บุคลากรแก่โรงงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีจานวนลูกค้ า 39 ราย จาก
1,954 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ทางบริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ การ และรายได้ จากการให้ บริ การเท่ากับ 456.96 ล้ านบาท ซึ่งลูกค้ ารายใหญ่ 10
ลาดับแรกมีรายได้ จาการให้ บริ การเท่ากับ 235.49 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 51.53 ซึ่งจะเห็นได้ ว่าบริ ษัทอาจได้ รับผลกระทบ จากการมี
ลูกค้ าดังกล่าวหากไม่มีการต่อสัญญา
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการกาหนดแผนและนโยบายที่ชดั เจนในการรักษาลูกค้ ารายเดิมและรายใหม่ ลดการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่ บาง
รายและกระจายกลุม่ อุตสาหกรรมลูกค้ าให้ มีความหลากหลาย ทังนี
้ ้บริษัทเชื่อมัน่ ว่าโอกาสการสูญเสียลูกค้ าค่อนข้ างน้ อยมาก ซึง่ จากผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมายังสามารถรักษาลูกค้ ารายเดิมได้ เกือบทังหมด
้
และในทุกปี ยังสามารถหาลูกค้ ารายใหม่เพิ่มเติมได้ อย่างต่อเนื่อง
การกาหนดแผนอนาคต โดยบริ ษัท ฯ มีการกาหนดราคาเป็ นไปตามความเหมาะสมของลูกค้ าแต่ ละรายและระยะเวลาสัญ ญา
ประมาณ 3-5 ปี ทาให้ เชื่อได้ ว่าบริ ษัทจะสามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดได้ อี ก นอกจากนีบ้ ริษัทยังให้ ความสาคัญในการกระจายความ
เสี่ยงจาก การจัดการลูกค้ าในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Diversification) เพื่อลดความเสี่ยงจากกลุ่มลูกค้ า เดียวกัน อาจได้ รับ
ผลกระทบจาก ปั จจัยทางเศรษฐกิจเดียวกัน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคานา้ มันเชือ้ เพลิงของตลาดโลก
บริ ษัทฯ มีการใช้ นา้ มันดีเซลกับรถโดยสารของบริ ษัททุกคัน ดังนัน้ ความผันผวนของราคาน ้ามันเชื ้อเพลิงในตลาดโลกส่งผล โดยตรง
ต่อต้ นทุนการให้ บริการของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีการทาสัญญาซื ้อน ้ามันกับผู้จาหน่ายล่วงหน้ า
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีรูปแบบการกาหนดค่าบริการ 2 รูปแบบ คือ 1) การกาหนดค่าบริการแบบคงที่ สัดส่วนสัญญาการให้ บริการคิด
เป็ นร้ อยละ 53.85 และ 2) การกาหนดค่าบริ การแบบผันแปรตามราคานา้ มันและระยะทางที่ใช้ บริ การ สัดส่วนสัญญาคิดเป็ นร้ อยละ 46.15
(รายละเอียดเพิ่มเติมข้ อที่ 1.2 กลยุทธ์ด้านราคา (Price)) จะเห็นได้ วา่ สัญญาส่วนใหญ่เป็ นการกาหนดค่าบริการแบบคงที่ ซึง่ สามารถช่วยลด
ความเสี่ยงดังกล่าวได้
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการบริ หารและควบคุมต้ นทุนนา้ มันเชือ้ เพลิง โดยการนาระบบสารสนเทศเข้ า มาร่ ว มเก็บข้ อมูล และ
ประมวลผลเพื่อให้ ทราบการใช้ ปริ มาณนา้ มันเชื ้อเพลิงในรถแต่ละคัน และนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ /แก้ ไข/ป้องกัน/หาสาเหตุ เพื่อเสนอรายงาน
ฝ่ ายบริ หารต่อไป โดยฝ่ ายบริ ห ารนาข้ อมูลการวางแผนเพื่อลดต้ น ทุน การให้ บริ การ และฝ่ ายอบรมนักขับยั งสามารถเก็บ รวบรวมข้ อมูล
พฤติกรรมการขับขี่ อย่างประหยัดน ้ามัน เพื่อมาใช้ อบรมนักขับอย่าถูกต้ อง ซึ่งจากการบริ หารดังกล่าว บริ ษัทคาดว่าจะสามารถลดต้ นทุนการ
ให้ บริการประมาณร้ อยละ 5-10
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนนักขับ
บริษัท ได้ ให้ ความสาคัญกับนักขับ โดยมีการกาหนดเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม เนื่องด้ วยข้ อจากัดในการรับสมัคร
นักขับ (รายละเอียดเพิ่มเติมข้ อที่ 2 นักขับ (Driver)) เมื่อเข้ าเป็ นนักขับต้ องปฏิบตั ิตามที่ทางบริ ษัทกาหนด จึงทาให้ มีอตั ราการลาออกของนัก
ขับอยูใ่ นระดับสูง อาจเกิดปั ญหาขาดแคลนนักขับไม่เพียงพอต่อการให้ บริการ
อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้ สร้ างจิตสานึกแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานและสร้ างกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์กับนักขับเสมือนกับพนักงาน
ทัว่ ไปเพื่อสร้ างความแตกต่างจากคนขับรถทัว่ ไป กรณีที่ขาดแคลนนักขับ บริ ษัทจะให้ ทางเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการเป็ นผู้ขับขี่แทนเนื่องจาก
เจ้ าหน้ าที่ OP ซึ่งส่วนใหญ่จะมีใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารไม่ประจาทางและรับการอบรมเช่นเดียวกับนักขับ จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
บริษัทมัน่ ใจว่าสามารถป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวได้
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ี่ ง
ปั จจัยความเสย

ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจ
ธุรกิจในการรับส่ง บุคลากรมีข้อจากัดในการเข้ าสู่ธุรกิจน้ อย (Low Entry Barrier) เนื่องจากเป็ นธุรกิจประเภทนีไ้ ม่ต้องขอสัมปทาน
จากทางภาครั ฐ เพี ย งมี แ หล่ง เงิ น ทุน ที่ เ พี ยงพอก็ ส ามารถเข้ า มาเป็ นผู้ป ระกอบการได้ ส่ง ผลให้ มีก ารแข่ง ขัน ทางด้ า นราคาสูง (Price
Competition) ดังนันบริ
้ ษัทจึงสร้ างจุดแข็งด้ านคุณภาพการบริหารจัดการกระบวนการเดินรถ บริหารจัดการต้ นทุนให้ ลกู ค้ าและความปลอดภัย
เพื่อสร้ างความพอใจให้ แก่ผ้ รู ับบริ การ ซึง่ นาไปสูค่ วามเชื่อมัน่ ในการให้ บริการ (Brand Loyalty) และเกิดการโฆษณาแบบปากต่อปาก (Word
of mount)
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันที่สงู ขึน้ เพื่อป้องกันความเสี่ยง อาทิ การให้ บริ การรถโดยสารที่
หลากหลาย (Product Variety) รูปแบบการให้ บริการที่เหมาะสมกับงบประมาณตามความต้ องการของลูกค้ า (Product Design) และการให้
คาปรึกษาด้ านค่าใช้ จา่ ยของลูกค้ าต่อหัวที่เหมาะสม (Optimising Cost per Man) เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจและป้องกันความเสี่ยงจาก
การแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จาหน่ ายยานพาหนะรายใหญ่ น้อยราย
บริ ษัทฯ มีทะเบียนรายชื่อผู้จาหน่าย (AP vender lists) สาหรับการซือ้ ยานพาหนะไม่กี่ราย ซึ่งหากทางผู้จาหน่ายยกเลิกหรื องด
จาหน่าย บริษัทอาจได้ รับผลกระทบไม่สามารถจัดหารถโดยสารได้ ทนั ตามสัญญา อย่างไรก็ดี บริษัทได้ มีการหาผู้จาหน่ายรายอื่นเพิ่มเติมและ
มัน่ ใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้
ความเสี่ยงด้ านการบริหารการจัดการ
ความเสี่ยงด้ านการบริหารการจัดการโดยการพึ่งพิงผู้บริ หารหลัก
ผู้บริ หารหลักคือ นายปิ ยะ เตชากูล เป็ นผู้จดั การบริ ษัท มาตังแต่
้ การก่อตังบริ
้ ษัท ในปี 2548 เนื่องจากเป็ นผู้มีประสบการณ์ และชื่อ
เสียงในวงการธุรกิจการให้ บริการขนส่งมายาวนาน ซึง่ ได้ รับความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ทางลูกค้ า ทาให้ ลกู ค้ ามีความเชื่อมัน่ ใน
ธุรกิจ หากมีการเปลี่ยนแปลง/ปรับเปลี่ยน ผู้บริหารหลักอาจเกิดความเสี่ยงดังกล่าวได้
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีการจัดทาแผนธุรกิจทุกปี ให้ สอดคล้ องกับการปรับโครงสร้ างองค์กรที่เหมาะสมตามขอบเขต อานาจ หน้ าที่
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน พร้ อมพัฒนาอบรมบุคลากรให้ เป็ นมืออาชีพ เพิ่มแรงจูงใจและผลตอบแทนตามความรู้ความสามารถ เพื่อลดการ
พึง่ พิงผู้บริหารหลัก
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จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนจานวน 154,687,500 บาท โดยมีทนุ ชาระแล้ วจานวน 154,327,514.50 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 617,310,058 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ราคาตลาดเฉลี่ยทังปี
้ 1.44 บาท
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ และกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามวันปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น ร้ อยละ
1
ครอบครัวพานิชชีวะ
118,125,000 19.14
นายชาติชาย พานิชชีวะ
80,325,000 13.01
นางสมหะทัย พานิชชีวะ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของนายชาติชาย )
9,450,000
1.53
นายพาทิศ พานิชชีวะ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของนายชาติชาย )
9,450,000
1.53
นายสาริศ พานิชชีวะ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของนายชาติชาย )
9,450,000
1.53
ด.ญ. อาภาพิศ พานิชชีวะ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของนายชาติชาย )
9,450,000
1.53
2
ครอบครั วเตชากูล
100,419,894 16.27
นายปิ ยะ เตชากูล
55,000,000
8.91
นางสายสุทธิ์ เตชากูล (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของนายปิ ยะ)
45,419,894
7.36
3
ครอบครัวกรมดิษฐ์
72,140,199 11.69
ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
42,750,000
6.93
บจ. กรมดิษฐ์ คอร์ ป
29,390,199
4.76
4
นายพงษ์ ชัย จงไพศาลศิลป์
16,159,500
2.62
5
นายบัณฑิต ตุงคะเศรณี
15,372,000
2.49
6
นางสาววิภาวี กรมดิษฐ์
12,837,903
2.08
7
นางจรู ญลักษณ์ พานิชชีวะ
12,656,250
2.05
8
นางสาวจิตติมา จารุ ภราดา
9,846,700
1.60
9
นายอภิรเมธ อุตรวณิช
8,405,400
1.36
10 นายสุพัฒน์ ค้ าผล
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
สรุ ปรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริ หาร ตามวันปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562 ดังนี ้
ลาดับ

รายชื่อ

กรรมการบริษัท
1
นายชาติชาย พานิชชีวะ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
2
ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
3
นายปิ ยะ เตชากูล

ณ 10 ม.ค. 2562
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
76,024,800
15,120,000
42,750,000
55,000,000

13.87
2.76
7.80
10.03

ณ 30 ธ.ค. 2562
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
80,325,000
18,900,000
42,750,000
55,000,000

13.01
3.06
6.93
8.91

การเปลี่ยนแปลง
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
4,300,200
3,780,000
-

0.70
0.61
-
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ลาดับ

4
5
6
7

รายชื่อ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสุวรรณี คามัน่
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายกาชัย บุญจิรโชติ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ 10 ม.ค. 2562
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
44,507,087
8.12
7,560,000
1.38
83,584,800
15.25
556,250
0.10
-

ณ 30 ธ.ค. 2562
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
45,419,894
7.36
9,450,000
1.53
89,775,000
14.54
576,250
0.09
-

การเปลี่ยนแปลง
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
912,807
0.15
1,890,000
0.31
6,190,200
1.00
20,000
-

ผู้บริหาร
1
2
3
4
5
6
7
8

นายปิ ยะ เตชากูล
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสุกานดา พุทธรักษา
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวพรรณี คูหาวัลย์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวโชติกา วีระศิลป์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวินยั พุม่ พิศ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวปนัดดา โชติเนตร
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

55,000,000
44,507,087
312,500
83,750
-

10.03
8.12
0.06
0.02
-

55,000,000
45,419,894
470,625
104,650
-

8.91
7.36
0.08
0.02
-

912,807
158,125
20,900
-

0.15
0.03
-

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีการจัดโครงการให้ สิทธิแก่ผ้ บู ริหารในการซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท
การกระจายการถือหุ้น ตามสัญชาติ ตามวันปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562 ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้ าว
รวม

จานวน
ราย
2,474
2
2,476

รวมทัง้ สิน้
จานวนหุ้น

%

616,170,058
1,140,000
617,310,058

99.82%
0.18%
100.00%

จานวน
ราย
5
1
6

นิติบุคคล
จานวนหุ้น

%

38,425,087
900,000
39,325,087

6.23%
0.14%
6.37%

จานวน
ราย
2,469
1
2,470

บุคคลธรรมดา
จานวนหุ้น

%

577,744,971
240,000
577,984,971

93.59%
0.04%
93.63%
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การกระจายการถือหุ้นตามอัตราส่ วนของผู้ถือหุ้น ตามวันปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562 ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5%
แต่ไม่ต่ากว่าหนึ่งหน่วยการซื ้อ
ขาย
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ากว่าหนึ่ง
หน่วยการซื ้อขาย
รวม

รวมทัง้ สิน้
จานวนหุ้น

%

นิติบุคคล
จานวนหุ้น

%

37,697,750
1,627,337

6.11%
0.26%

จานวน
ราย
29
2,157

-

-

-

6

39,325,067

6.37%

จานวน
ราย
31
2,161

447,903,561
169,398,665

72.56%
27.44%

จานวน
ราย
2
4

284

7,832

-

2,476

617,310,058

100.00%

บุคคลธรรมดา
จานวนหุ้น

%

410,205,811
167,771,328

66.45%
27.18%

284

7,832

-

2,470

577,984,971

93.63%

ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder’s agreement)
สาหรับเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์และการบริ หารงานของบริ ษัท ในปี 2562 บริ ษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวโยง หรื อ
ดาเนินธุรกิจลักษณะดังกล่าว
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติ ม ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การออกหลักทรัพย์ อ่ ืน
บริษัทฯ มีใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จานวน 123,750,000 หน่วย มีอายุ 2 ปี ครบกาหนด
การใช้ สิทธิแปลงสภาพฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562 โดยสามารถนามาแปลงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ซึ่งมีผ้ ใู ช้ สิทธิแปลงสภาพฯ จานวน
122,310,254 หุ้น อัตราหุ้นละ 0.85 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจานวน 103.96 ล้ านบาท
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ข ้อมูลหลักทรัพย์และผู ้ถือหุ ้น

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงิน หักภาษี เงินได้ นิติบุคคลและสารองต่างๆ
ตามกฎหมาย หากมีการจ่ายเงินปั นผลน้ อยกว่านโยบายต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้พิจารณาจากปั จจัยต่างๆ
อาทิ แผนการลงทุน ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตและนาเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เว้ นแต่การ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลทางคณะกรรมการบริษัทมีอานาจให้ จา่ ยเงินปั นผลได้ หากมีผลกาไรสุทธิหลักหักสารองทางกฎหมายที่เพียงพอและ
รายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ต่อไป รายละเอียดดังนี ้
รายละเอียด
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
เงินปั นผลประจาปี (ล้ านบาท)
9.68
5.93
15.64
21.93
*12.35
เงินปั นผลระหว่างกาล (ล้ านบาท)
*12.35
หุ้นปั นผล (ล้ านบาท)
13.75
หุ้นสามัญ (หุ้น/บาท) 440,000,000 440,000,000 521,462,375 617,310,058 617,310,058
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น (บาท)
0.022
**0.04473
0.030 0.040/0.020
0.020
อัตรากาไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท)
0.044
0.053
0.079
0.079
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ
89.92%
94.79%
62.96%
56.51%
55.59%
หมายเหตุ:
* ปี 2563 บริ ษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 สาหรับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ซึ่งได้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 สาหรับงวดเก้ าเดือนในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท และสาหรับปี 2562 อีก
จานวนอัตราหุ้นละ 0.02 บาท และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 30 เมษายน 2563
**ปี 2560 บริ ษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 สาหรับการจ่ายเงินปั นผลรวมในอัตราหุ้นละ 0.04473 บาท แบ่งเป็ น
1) จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผลหรือคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญที่ 0.03125 บาท
ต่อหุ้น 2) จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01348 บาท
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คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานบริษัท

ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์

นายปิ ยะ เตชากูล

รองประธานบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

นางสมหะทัย พานิชชีวะ
กรรมการ

นางสุวรรณี คามั่น

นายกาชัย บุญจิรโชติ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท มีคณะกรรมการบริษัท ทังหมด
้
7 ท่าน รายละเอียดดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ ง ประเภทกรรม
การ
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธาน กรรมการที่ไม่
กรรมการ เป็ นผู้บริหาร
ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์

กรรมการ

นายปิ ยะ เตชากูล

กรรมการ

กรรมการที่เป็ น
ผู้บริหาร
กรรมการที่เป็ น
ผู้บริหาร

ตาแหน่ งคณะกรรมการชุดย่ อย
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษา
กรรมการผู้จดั การ / CEO /ผู้บริหาร
สูงสุด
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายประเสริฐ อัครประถม
พงศ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

วันที่เริ่มดารงตาแหน่ ง
กรรมการครัง้ แรก
31 ตุลาคม 2548

31 ตุลาคม 2548
31 ตุลาคม 2548
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รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

กรรมการ

นางสุวรรณี คามัน่

กรรมการ

ประเภทกรรม
การ
กรรมการที่ไม่
เป็ นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ

นายกาชัย บุญจิรโชติ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์
(แทน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ)

กรรมการ

กรรมการอิสระ

ตาแหน่ งคณะกรรมการชุดย่ อย
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เริ่มดารงตาแหน่ ง
กรรมการครัง้ แรก
30 เมษายน 2556
30 เมษายน 2556
30 เมษายน 2556

25 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ :
ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2563 เมื่อวัน ที่ 25 ก.พ. 2563 มีมติ อนุมัติ แ ต่งตัง้ นายประเสริ ฐ อัค รประถมพงศ์ เข้ า รับ
ตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 25 ก.พ. 2563 เป็ นต้ นไป
ดร.สุพจน์ เธี ยรวุฒิ ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัทและทุกตาแหน่งที่เ กี่ยวข้ อง โดยมีผลตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2563
เนื่องจากท่านจะเข้ าดารงตาแหน่งผู้อานวยการของสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) ซึง่ มีเงื่อนไขการดารงตาแหน่งที่
ทาให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นกรรมการบริษัทต่อไปได้
นางสุกานดา พุทธรักษา เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็ นผู้บริหารจานวน 4 ท่านคิดเป็ นร้ อยละ 57.14%
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่านคิดเป็ นร้ อยละ 42.86
ปี 2562 ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง เคยเป็ นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัท ใช้ บริการ
ปี 2562 ไม่มีกรรมการที่เป็ นผู้บริหารไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยูน่ อกกลุม่ ธุรกิจ
ปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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แผนภาพโครงสร้ างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการ
บริ หาร

คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เลขานุการบริ ษัท

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะผู้บริหาร
กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการ
ผจก. อาวุโสฝ่ ายการเงิน
และบัญชี

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ ายปฏิบัติการ
แผนกควบคุม
คุณภาพ

แผนกความ
ปลอดภัย

แผนกปฏิบัติการ
บางพระ
ปราจีนบุรี

แผนกซ่ อม
บารุง

แผนกบัญชี

แผนกการเงิน

แผนกไอที
แผนก
การตลาด

ชลบุรี

แผนกบุคคล

แผนกจัดซือ้

มาบตาพุด
สระบุรี

** โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุม่ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
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คณะกรรมการ ได้ มีการกาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้ าตลอดปี เพื่อให้ กรรมการสามารถจัดสารเวลาได้ อย่าง
เหมาะสมสาหรับปี 2562 มีรายละเอียดการประชุมดังนี ้
รายชื่อ
คณะกรรม คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรม การ คณะกรรม
การบริษัท
ตรวจสอบ
และกาหนด
บริหารความ
การบริหาร
ค่ าตอบแทน
เสี่ยง
นายชาติชาย พานิชชีวะ
*#5/5
*1/1
ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
**#5/5
**1/1
นายปิ ยะ เตชากูล
#5/5
1/1
1/1
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
#5/5
นางสุวรรณี คามัน่
#5/5
*4/4
นายกาชัย บุญจิรโชติ
#5/5
4/4
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
#5/5
4/4
*1/1
น.ส. นิชานันท์ รัตนเกตุ
1/1
น.ส. ปั ทมาพร
1/1
ประสาทเขตการณ์
หมายเหตุ :
*ประธานกรรมการ ** รองประธานกรรมการ และ # กรรมการ
น.ส. ปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์ ทาหน้ าที่เป็ นกรรมการและ เลขานุการคณะกรรมการบริหาความเสี่ยง
ปี 2562 ไม่มีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเอง
เลขานุการบริ ษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตังให้
้ นางสุกานดา พุทธรักษา ดารงตาแหน่งเป็ น
เลขานุการบริษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 3 สิงหาคม 2559 เป็ นต้ นไป
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติ ม ในเอกสารแนบรายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท
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ผู้บริหาร
บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 8 ท่านมีรายละเอียด ดังนี ้
รายชื่อผู้บริหาร
ตาแหน่ ง
นายปิ ยะ เตชากูล
กรรมการผู้จดั การ / CEO
นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ (รักษาการแทน)
ผู้จดั การฝ่ ายซ่อมบารุง (รักษาการแทน)
นางสุกานดา พุทธรักษา
เลขานุการบริษัท
นางสาวพรรณี คูหาวัลย์
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชี (CFO)
นางสาวโชติกา วีระศิลป์
ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและควบคุม
นายวินยั พุม่ พิศ
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายปฏิบตั ิการ
นางสาวปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์
ผู้จดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ
นางสาวปนัดดา โชติเนตร
ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
หมายเหตุ :
นางสาวปนัดดา โชติเนตร เป็ นผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ ลาออกเมื่อวันที่ 01 ก.ค. 2562
นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ เป็ นผู้จดั การฝ่ ายซ่อมบารุง เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2563
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจารณากาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง พร้ อมทัง้
เสนอหลักการและข้ อเสนอค่าตอบแทนที่ เหมาะสมสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่รับผิด ชอบและโครงสร้ างกระบอกเงิน เดื อนของบริ ษั ท และ
สามารถเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนดังกล่าว จากนัน้
นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ต่อไป มีหลักการดังนี ้
นโยบายและหลักเกณฑ์ การจ่ ายค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท ดังนี ้
ค่า ตอบแทนที่ จ่ายเป็ นเบีย้ ประชุมต่อครั ง้ ที่ มาประชุม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ขนาดธุ รกิ จ ความรั บ ผิ ด ชอบ ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการที่ก่อให้ เกิดประโยชน์กับบริ ษัทเทียบเคียงกับบริ ษัทอื่นที่อยู่ใน
ประเภทธุรกิจเดียวกัน ซึง่ คิดรวมจากผลประกอบการประจาปี ของบริษัท ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หลังหักภาษีเงินได้ นิติ
บุคคล
1.
นโยบายและหลักเกณฑ์ การจ่ ายค่ าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาทบทวนและกลั่นกรอง ค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูงใน
รูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน โบนัสและค่าบริ หารงาน ที่เหมาะสมตามโครงสร้ างค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับภาระหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ ผลการดาเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงินโดยเปรียบเทียบกับกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน ได้ แก่ 1) ข้ อมูลการสารวจ
ค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กรและหน่วยงานที่ได้ รับความเชื่อถือ 2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศค่าเฉลี่ย
อัตราเงินเฟ้อ 3) เชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทผลงานของแต่บุคคลที่ส อดคล้ องกับ เป้าหมายและภาระหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ (Key Performance Indicator) และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนดังกล่าว
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นโยบายค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
การพิจารณากาหนดค่า ตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริ ษั ท ขนาดธุ รกิ จ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริ ษัทโดยเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมลู ค่าตลาด (Market Capitalisation)
ในขนาดที่ใกล้ เคียงกับบริ ษัทและบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี เพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิ
การพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้ จัด การ โดยการกาหนดจานวนและรู ปแบบการจ่ายค่า ตอบแทนของ
กรรมการผู้จดั การจากการใช้ ดัชนีชี ้วัดต่างๆ เป็ นตัวบ่งชี ้ในส่วนของสิทธิประโยชน์ อาทิการปรับอัตราเงินเดือนและโบนัส
ประจ าปี ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สภาวะเศรษฐกิ จ และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท มี ร ายละเอี ย ดการจ่ า ยค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท มี 2 รูปแบบ ดังนี ้
1.
ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่า ตอบแทนที่ จ่า ยเป็ นเบีย้ ประชุมต่อครั ง้ ที่ มาประชุม ตามมติ ค่า ตอบแทนที่ เสนอต่อที่ ป ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ดังนี ้
รายชื่อ
ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรม คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
รวม
การบริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาและ
บริหารความ
กาหนด
เสี่ยง
ค่ าตอบแทน
75,000
นายชาติชาย พานิชชีวะ
75,000
60,000
ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
60,000
60,000
นายปิ ยะ เตชากูล
50,000
10,000
50,000
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
50,000
110,000
นางสุวรรณี คามัน่
50,000
60,000
90,000
นายกาชัย บุญจิรโชติ
50,000
40,000
105,000
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
50,000
40,000
15,000
10,000
น.ส. นิชานันท์ รัตนเกตุ
10,000
10,000
น.ส. ปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์
10,000
2.
-

2.
-

โบนัสกรรมการคิดเป็ นรายบุคคล ในปี 2562 คิดรวมจากผลประกอบการประจาปี ในอัตราไม่เกิน 5% ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หลังหักภาษีเงินได้ นิติบคุ คลจานวนรวมทังสิ
้ ้น 0.62 ล้ านบาท
ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้ วย เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น อาทิ เงินเดือน โบนัส ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าสวัสดิ การอืน่
และเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาว ในปี 2562 จานวน 15.33 ล้ านบาท (ปี 2561 จานวน 14.57 ล้ านบาท)
ค่ าตอบแทนอื่น ได้ แก่ ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดทางธุรกิจสาหรับกรรมการ บริษัทฯ ทางได้ จดั ทาประกันภัยดังกล่าว กับบมจ. ไทยศรีประกันภัย
เงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพสาหรับผู้บริหาร ทางบริษัทฯ ได้ จดั กองทุนสารองเลี ้ยงชีพให้ กบั ผู้บริ หารโดยการสบทบใน
อัตราส่วนร้ อยละ 3 ของเงินเดือน
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บุคลากร
บริ ษัทฯ มีพนักงานทังหมด
้
374 คน (ณ วันที่ 17 มกราคม 2563) แบ่งเป็ นพนักงานบริ ษัทและนักขับ สาหรับปี 2562 บริ ษัทได้ จ่าย
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจานวน 116.75 ล้ านบาท รายละเอียดดังนี ้
รายละเอียด
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
พนักงานบริษัท (คน)
57
67
76
นักขับ (คน)
234
271
298
รวม (คน)
291
338
374
ค่ าตอบแทนพนักงาน (ล้ านบาท)
78.14
99.60
116.75
นโยบายค่ าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
คณะกรรมการมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้ องกับผลการดาเนินงานของบริษัท ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
โดย
คานึงถึงความเหมาะสม ความเป็ นธรรมตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคนให้ สอดคล้ องกับการเติบโตทาง
ธุรกิจของบริษัท และค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาค่าตอบแทนระยะสัน้ และค่าตอบแทนระยะยาวประกอบด้ วย 1) ผลตอบแทน
ที่เป็ นตัวเงิน ได้ แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น อาทิ เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ได้ แก่ เงินเดือน ค่าแรง โบนัส ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าล่วงเวลา
เงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ค่าสวัสดิการอื่น และเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาว 2) ผลตอบแทนอื่น ได้ แก่ (2.1)
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดทางธุรกิจ เกี่ยวกับด้ านทางการเงิน ด้ านการประกอบธุรกิจ ด้ านกฎหมาย (2.2) เงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ โดยบริ ษัทได้
แต่งตังให้
้ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด เป็ นผู้จดั การกองทุน ซึง่ บริษัทจะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้ อยละ 3 ของเงินเดือนและ
พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้ อยละ 3 ของเงินเดือน 2.3) ประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุกลุม่ 2.4) การตรวจสุขภาพประจาปี
นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการพัฒนาและสร้ างสรรค์ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน โดยคานึงถึงกฎหมายและ
ระเบียบกาหนดในการปฎิบตั ิงานต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น การตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกายนักขับ
ก่อนการปฎิบตั ิงาน รวมถึงการตรวจสอบรถก่อนการให้ บริ การ การจัดฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานให้ กบั พนักงานใหม่ทกุ ครัง้
สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทางานประจาปี 2562
บริ ษัทฯ ได้ ทาการรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล ข้ อเสนอแนะและจัดทารายงานเกี่ยวกั บการเกิดอุบตั ิเหตุ สาหรับปี 2562 มีอบุ ตั ิเหตุ
ขณะให้ บริการจานวน 23 ครัง้ ซึง่ เป็ นอุบตั ิเหตุเพียงเล็กน้ อยไม่พบอุบตั ิเหตุร้ายแรง
การพัฒนาบุคลากร
บริ ษั ท ฯ มีน โยบายการพัฒนาบุค ลากรอย่างต่อเนื่ องจากการฝึ กอบรมภายในและการฝึ กอบรมภายนอก เพื่อเพิ่มศักยภาพกับ
พนักงาน อาทิ ความรู้ ความสามารถและทักษะในการทางานอย่างมืออาชีพ รองรับการเติบโตในอนาคตสามารถแข่งขันในระดับสากลได้
รายละเอียดดังนี ้
การฝึ กอบรมภายใน
บริษัทฯ ได้ จดั ทาแผนการฝึ กอบรมพนักงานเป็ นรายปี ทังพนั
้ กงานบริษัทและนักขับ โดยบริษัทจะเน้ นให้ ความสาคัญกับนักขับเพราะ
ถือเป็ นบุคลากรทีส่ าคัญทางธุรกิจในเรื่องการขับขี่ (Technical Skill) และศักยภาพทางด้ านจิตใจและบริการ (Soft Skill) ควบคูก่ นั ไปเพื่อส่ง
มอบคุณภาพให้ แก่ผ้ รู ับบริการ รายละเอียดดังนี ้
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วันที่อบรม
03 ก.พ. 2562
10 มี.ค. 2562
17 มี.ค. 2562
05 พ.ค. 2562
02 มิ.ย. 2562
20 ต.ค. 2562
01 ธ.ค. 2562
15 ธ.ค. 2562

รายการฝึ กอบรม
การขับขี่เชิงป้องกันอุบตั ิเหตุ รุ่นที่ 26
การขับขี่เชิงป้องกันอุบตั ิเหตุ รุ่นที่ 27
การขับขี่เชิงป้องกันอุบตั ิเหตุ รุ่นที่ 28
การขับขี่เชิงป้องกันอุบตั ิเหตุ รุ่นที่ 29
การขับขี่เชิงป้องกันอุบตั ิเหตุ รุ่นที่ 30
การขับขี่เชิงป้องกันอุบตั ิเหตุ รุ่นที่ 31
การขับขี่เชิงป้องกันอุบตั ิเหตุ รุ่นที่ 32
การขับขี่เชิงป้องกันอุบตั ิเหตุ รุ่นที่ 33

จานวนชั่วโมง
6
6
6
6
6
6
6
6

จานวนพนักงาน
34
24
23
23
17
24
24
25

ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญ
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้ านกฎหมายแรงงานและการจ้ างงาน ที่สาคัญช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ หลักเกณฑ์ข องบริ ษั ทมหาชนตามระเบียบปฏิบัติ ข อง
สานักงาน ก.ล.ต. โดยยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจเป็ นแนวทางปฏิบตั ิภายใน
องค์กรให้ กับกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานให้ ดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเสมอภาคและ
ยุติธรรม อีกทังให้
้ ความสาคัญในการสร้ างคุณค่าทางธุรกิจในระยะยาว เพื่อให้ เกิดการเติบโตอย่างยัง่ ยืนและมุง่ มัน่ พัฒนากิจการให้ ดาเนิ นการ
สอดคล้ องกับการกากับดูแลกิจการให้ เป็ นไปตามหลักการ CG Code และASEAN CG Scorecard พร้ อมทังติ
้ ดตามดูแลการปฏิบตั ิภายใน
องค์ กรให้ เป็ นไปตามนโยบายและหลักการกากับ ดูแ ลกิ จการของบริ ษั ท เพื่อให้ มั่น ใจว่า สามารถน าไปใช้ ใ นการปฎิบัติ งานจริ งอย่า งมี
ประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ เผยแพร่นโยบายต่างๆ ไว้ บนหน้ าเว็บไซต์ของบริษัท
สาหรับผลการประเมินด้ านการรายงานบรรษัทภิบาล (CGR) ในปี 2562 มีผลการประเมิน CGR อยูใ่ นระดับดี ภาพแสดงผลประเมิน
CGR ของบริษัทฯ ดังนี ้

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ร้ อยละ 66

ร้ อยละ 75

ร้ อยละ 82

ร้ อยละ 82

คณะกรรมการบริ ษัท เชื่อมั่นว่าได้ ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบ าลจริ ยธรรมและคุณธรรมในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่า งมีประสิท ธิ ภาพ
รายละเอียดดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิขนั ้ พื ้นฐานต่างๆ
อาทิ การซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้ รับข่าวสารข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ โดยมีนโนยายในการ
อานวยความสะดวกและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้ าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้ หรื อถอด
ถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรือแก้ ไขข้ อบังคับ การเปลี่ยนแปลง
ในหนังสือบริคณห์สนธิและการลดทุนหรื อเพิ่มทุน เป็ นต้ น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทกาหนดให้ มีการดาเนินการใน
เรื่องต่างๆ เพื่อเป็ นการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1)
บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ อาทิ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมและรายละเอียดที่
เกี่ยวข้ องล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันหากมีมติพิเศษไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยเอกสารดังกล่าวต้ องมีความถูกต้ อง
และครบถ้ วน สาหรับหนังสือเชิญประชุมจะเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัท ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ บริ ษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือ
นัดประชุม
3)
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในการ
ประชุม บริษัทฯ จะจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามแสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ได้
อย่างเต็มที่และเป็ นอิสระ โดยบริษัทจะให้ ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผ้ ถู ือหุ้น
4)
กรรมการทุกคนจะเข้ าร่วมประชุม เว้ นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็ น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้ องได้
5)
เมื่อการประชุมเสร็ จสิ ้น บริ ษัทจะจัดทารายงานการประชุมเพื่อแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้
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ซึ่งในปี 2562 บริ ษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ หรื อการปฏิบัติใดๆ อันเป็ นการกีดกันหรื อสร้ างอุปสรรคในการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นในการ
สอบถามหรื อสื่อสารกับทางบริ ษัทและการกระทาอื่นใด อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นหรื อการซือ้ หุ้นคืนและทางบริ ษั ทยัง
เปิ ดเผยโครงสร้ างการถือหุ้นอย่างชัดเจน รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกและผู้มีอานาจควบคุมเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ บริษัทมีโครงสร้ างการ
ดาเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการถือหุ้นไขว้ หรือการถือหุ้นแบบพีระมิด
หมวดที่ 2 การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทฯ มีแนวทางการปฎิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายและให้ มีสิทธิ ออกเสียงที่เท่าเทียมกันเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั ง้ ผู้ถือหุ้นที่เป็ น
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ กับผู้
ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริษัทจะดูแลและใช้ เงินของผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยได้ กาหนดแนวทางปฎิบตั ิให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ รับการปฎิบตั ิและปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อ
ผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกาหนดแนวทางเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและได้ แจ้ งแนวทางดังกล่าวให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฎิบตั ิตามนโยบายและวิธีการ
ติดตามดูแลในการนาข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนนัน้ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ตามกฎหมายมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
สาหรับปี 2562 กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทไม่มีข้อพิ พาทใดๆ ในเรื ่องที ่เกี ่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ โดยการนาข้อมูลภายใน
ไปใช้
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการกากับดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ อาทิ ลูกค้ า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรื อผู้ลงทุน เจ้ าหนี ้ และชุมชนที่
บริ ษัทตังอยู
้ ่ เป็ นต้ น ซึ่งผู้มีส่วนได้ เสียจะได้ รับการดูแลจากบริ ษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการ
ละเมิดสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียตามกฎหมายหรือตามข้ อตกลงที่มี โดยบริ ษัทได้ พิจารณาให้ มีกระบวนการส่งเสริ มให้ เกิดการมีสว่ นร่วมของผู้มี
ส่วนได้ เสียตามบทบาทและหน้ าที่ในการสร้ างเสริ มผลการดาเนินงานของบริ ษัท เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยดี รวมถึงสร้ าง
ความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้ กับกิจการและสร้ างผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมให้ กับทุกฝ่ าย นอกจากนี บ้ ริ ษัทยังจัดให้ มีช่องทางให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย
สามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท
โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ กากับดูแลให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ให้ ได้ รับการคุ้มครองและปฏิบตั ิด้วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม
ตามที่ได้ จดั ทาจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งได้ เผยแพร่บนหน้ าเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย และผู้ที่
เกี่ยวข้ องทราบ มีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
ผู้ท่เี กี่ยวข้ อง
รายละเอียด
ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้ าของบริษัทดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่าง เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม การจัดให้ มีชอ่ งทางในการสื่อสารอย่างเหมาะสมและเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ องโปร่งใส
และทันเวลา มุง่ สร้ างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในระยะยาวการคานึงถึงผลประโยชน์
ได้ รับของผู้มีสว่ นได้ เสีย สิทธิในการเสนอแนะข้ อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้ าของบริษัท
ผ่านกรรมการอิสระ ซึง่ มีหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อรวบรวมนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
พนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานถือเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่า โดยจัดให้ มีการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
ค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมเป็ นธรรมตามผลการประเมินรายคนและสอดคล้ องกับการดาเนินงานของบริษัท
เทียบเคียงกับตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทังมุ
้ ่งพัฒนาพนักงานให้ มีความรู้ความสามารถและมีศกั ยภาพในการ
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ผู้ท่เี กี่ยวข้ อง

ลูกค้ า

คูค่ ้ า

คูแ่ ข่งทางการ
ค้ า

เจ้ าหนี ้

สังคมและ
ส่วนรวม

สิ่งแวดล้ อม

ทรัพย์สินทาง
ปั ญญา และ
ลิขสิทธิ์

รายละเอียด
แข่งขันให้ มีความก้ าวหน้ าในการทางานมีคณ
ุ ภาพชีวิตการทางานทัดเทียมกับบริษัทชันน
้ าสร้ างความสุขในการทางาน
ความภาคภูมิใจและสร้ างความผูกพันต่อองค์กร
บริษัทฯ มีความมุง่ มัน่ ที่ให้ ลกู ค้ าได้ รับบริการสูงสุด ทังด้
้ านบริการที่มีคณ
ุ ภาพและราคาที่เป็ นธรรม การให้ ข้อมูลข่าวสาร
ที่ถกู ต้ องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์การปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างที่ได้ ตกลงกับทางลูกค้ าอย่างเคร่งครัดและการรักษา
สัมพันธ์ภาพที่ยงั่ ยืน สร้ างความพึงพอใจและความผูกพันต่อลูกค้ าตลอดจนกระบวนการให้ ลกู ค้ าได้ ร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพความปลอดภัยและบริการ รวมถึงมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ คาแนะนา/ข้ อเสนอแนะและการให้ บริการ
ของบริษัท
บริษัทฯ มีจรรยาบรรณในการจัดซื ้อจัดจ้ างตามกระบวนการจัดซื ้อของบริษัท การปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ าอย่างเป็ นธรรมและเท่า
เทียมกันตามกรอบการแข่งขันทางการค้ าที่สจุ ริต โดยยึดถือการปฎิบตั ิตามสัญญาคามัน่ อย่างเคร่งครัดและยุติธรรม
สร้ างความไว้ วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดาเนิน ธุรกิจร่วมกัน
ในระยะยาว
บริษัทปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันทางการค้ าที่สจุ ริต โดยยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรมภายใต้ กรอบตาม
กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฎิบตั ิการแข่งขันทางการค้ า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้ าของคูค่ ้ า
ด้ วยวิธีฉ้อฉล โดยปฎิบตั ิตามแนวทางปฎิบตั ิที่กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
โดยในปี 2562 บริ ษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื ่องทีเ่ กีย่ วกับการแข่งขันทางการค้า
บริษัทรักษาคามัน่ สัญญาและปฎิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อกาหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัดและหน้ าที่ที่พงึ มีตอ่ เจ้ าหนี ้อย่าง
เสมอภาคและเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงเจ้ าหนี ้ทางธุรกิจ เจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน ทังในเรื
้ ่องการชาระคืนเงิน
ต้ น ดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียม การดารงอัตราส่วนทางการเงิน เงื่อนไขค ้าประกันและเงื่อนไขอื่นๆ เป็ นต้ น และไม่ใช้ วิธี
การที่ไม่สจุ ริต ปกปิ ดข้ อมูลหรือข้ อเท็จจริงอันจะทาให้ เจ้ าหนี ้เกิดความเสียหาย ทังนี
้ ้ ในปี ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีเหตุผิดนัด
ชาระหนี ้แต่อย่างใด
บริษัทดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายและถือมัน่ ในอุดมการณ์การดาเนินธุรกิจโดยมุง่ สนับสนุน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้ างประโยชน์สขุ แก่สงั คมส่วนรวมและสิ่งแวดล้ อม ทังในสถานประกอบการ
้
ชุมชนและบริเวณใกล้ เคียง รวมถึงการให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือชุมชนในการมีสว่ นร่วมบรรเทาอุทกภัยและ
สาธารณภัยตามความเหมาะสม
บริษัทส่งเสริมพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการพัฒนา
การเจริญเติบโตควบคูก่ บั การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม สภาวะแวดล้ อมที่สะอาดปลอดภัยมีสขุ อนามัยทีด่ ี
และกาหนดนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อม การหาแนวทาง และวิธีการลดการใช้ ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนลดปริมาณ
ขยะ เพื่อป้องกันควบคุมกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม
สาหรับปี 2562 บริ ษัท ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื ่องทีเ่ กีย่ วกับสิ่ งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายในการปฎิบตั ิเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาและลิขสิทธิ์ โดยมีแนวทางในการดาเนินเกี่ยว
กับเรื่องดังกล่าว การใช้ งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นไปตาม “ระเบียบการใช้ งานเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ อย่างปลอดภัย” และพระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึง่ บริษัทมีการ
ควบคุมดูแลความถูกต้ อง เช่น การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต้องผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้ อง
ปฎิบตั ิตนให้ เป็ นไปตามกฎหมายเกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินทางปั ญญาและลิขสิทธิ์ อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับเครื่ อง หมาย
การค้ า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบตั ร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องและส่งเสริมให้ มีการอบรม
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รายละเอียด
ให้ ความรู้กบั พนักงาน การนาผลงานหรือข้ อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคล ภายนอกที่ได้ รับมาหรือที่จะนามาใช้ กบั บริษัท
จะต้ องตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัท ให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้ งแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ผ่านระบบสารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย์ ทังในด้
้ านความถูกต้ อง ครบถ้ วนเพียงพอและทันเวลาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผู้ดแู ลการให้ ข้อ มูล
และตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน สารสนเทศที่สาคัญ ประกอบด้ วย ข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน รวมถึงผลการ
ดาเนินงานและข่าวสารต่างๆ ที่สาคัญของบริ ษัทที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไปของ
บริษัท ทังนี
้ ้ บริษัทมีแนวทางปฏิบตั ิที่สาคัญเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี ้
ช่ องทางการสื่อสารและเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัท
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศที่สาคัญ โดยคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารได้ มีการตรวจสอบ
ติดตามให้ ปฎิบตั ิตามหลักการและเกณฑ์ที่กาหนดอย่างเคร่งครัดโดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
1.
ปิ ดเผยข้ อมูลผ่ านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรั พย์ ฯ และเว็บไซต์ ของบริษัท
บริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้ งข่าวสารสาคัญต่างๆ ให้ แก่
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีเลขานุการบริษัทและนัก
ลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผู้จัดเตรี ยมข้ อมูลสารสนเทศที่ต้องเปิ ดเผย ผ่านการกลั่นกรองจากผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศหรื อผู้ที่ได้ รับ
มอบหมาย และเผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท (ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ) นอกจากนี ้ ยังได้ มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญอื่นๆ
ซึ่งได้ ป รั บ ปรุ งให้ เป็ นปั จจุบัน อยู่เสมอเพื่อให้ ผ้ ูใช้ สามารถรั บข้ อมู ลข่าววสารได้ ทัน ต่อเหตุการณ์ เช่น เอกสารส าคัญ ของบริ ษัท
โครงสร้ างองค์กร ลักษณะการดาเนินธุรกิจ นโยบายและแนวทางการปฎิบตั ิในด้ านต่างๆ ของบริ ษัทข้ อมูลสาหรับผู้ถือหุ้น รายงาน
และงบการเงิ น ค าอธิ บ ายและวิ เ คราะห์ ผ ลการด าเนิ น งานและฐานะทางการเงิ น ของฝ่ ายจัด การ (MD&A) และเอกสารข่า ว
ประชาสัมพันธ์ (Press Release)
สาหรับการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน ได้ จัดทาและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ผ่าน
ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัท ก่อนเผยแพร่ ต่อผู้ถือหุ้น และนาส่งตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ ได้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรื อนักลงทุน สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน
ซึง่ งบการเงินได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฎิบตั ิอย่างสม่าเสมอ โดยใช้ ดลุ ยพินิจ
อย่างระมัดระวังรอบคอบ การรายงานที่สมเหตุสมผลในการจัดทางบการเงิน รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในปี 2562 บริ ษัทได้ เปิ ดเผยงบการเงินทุกรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ทังภาษาไทยและอั
้
งกฤษ ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ และงบการเงินของบริ ษัทได้ รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขและ
นาส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ตรงต่อเวลาและไม่ถกู สัง่ แก้ ไขงบการเงิน และไม่ได้ รับแจ้ งการดาเนินการ
อันเนื่องจากการเปิ ดเผยข้ อมูลไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดแต่อย่างใด
2.
ข้ อมูลแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีการทาแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) โดย
เปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน เพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ข องผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย เกี่ยวกับ
การดาเนินธุรกิจและผลดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา โดยเป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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3.

นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัทฯ จัดให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษัทในการจัดทาเอกสารเปิ ดเผย
ข้ อมูล ข่าวสารแก่สื่อมวลชน การจัดแถลงข่าวของบริ ษัท และสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้ า ง
ความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างบริ ษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจทัว่ ไปให้ ได้ รับข้ อมูลข่าวสารของบริษัท
อย่างทันเหตุการณ์ รวมถึงการอานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับข้ อมูลของบริษัท การติดต่อขอเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริ หาร
หรื อตอบข้ อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษัทได้ ทาง
อีเมล : chotiga@atp30group.com หรือโทรศัพท์ 038-468-789 / 091-774-4432 หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
4.
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท กาหนดให้ เลขานุการบริ ษัท (Company Secretary) รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท คณะกรรมการชุดย่อยที่ ได้ รับมอบหมาย และการประชุมผู้ถือหุ้น ทาหน้ าที่ จัดทาเอกสารเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเท ศตาม
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากกรรมการ
ผู้มีอานาจหรื อผู้ได้ รับ มอบหมายรายงานสารสนเทศ รวมถึงการกากับ ดูแ ลให้ บริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท และผู้บ ริ ห ารมีการ
ดาเนินการที่เป็ นไปตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องเป็ นผู้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.
การรายงานการปฎิบัติหน้ าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนักถึงการจัดทารายงานทางการเงินให้ มีข้อมูลถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นไปตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงินและนโยบายบัญชีที่ เหมาะสม ซึ่งการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวได้ ผ่า นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชีของ บริ ษัทที่ เป็ นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทก่อน
เผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าคณะกรรมการบริ ษัทได้ ทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ควบคู่กบั รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไป และคณะกรรมการ
ชุดย่อยก็ได้ จดั ทารายงานผลการปฎิบตั ิงานในรอบปี ที่ผ่านมาเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้นแสดงไว้ ในรายงานประจาปี 2562
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัท ถือเป็ นนโยบายสาคัญที่จะไม่ให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน โดยได้ กาหนดไว้ ในคูม่ ือนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวทาง
ปฎิบตั ิรายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีข้อปฎิบตั ิสาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ให้ พึงหลีกเลี่ยงการทารายการที่
เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับ บริ ษัท และกรรมการ ผู้บริ หารหรื อพนักงานที่มีส่วนได้ เสียในรายการนัน้
จะต้ องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมตั ิ กาหนดให้ การเปิ ดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกันที่มี
สาระสาคัญโดยแสดงรายละเอียดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายราคาและ
มูลค่ารายการ เหตุผลความจาเป็ น โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ โดยแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัท เปิ ดเผยข้ อมูลรายการระหว่างกันตามที่ปรากฎในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาปี (แบบ 56-2) ของบริ ษัท (บริ ษัทอยู่ในช่วงศึกษาการจัดทารายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการเพื่อให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียได้ รับประโยชน์
ยิ่งขึ ้น) กาหนดให้ มีการจัดทารายงานต่างๆ ดังนี ้
1.
การจัดทารายงานการเปิ ดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และรายการระหว่ างกัน
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่ง
เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรอง
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ทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่ มีความเกี่ยวข้ องและมีเงื่อนไขการค้ าปกติห รื อ
ราคาตลาด ภายใต้ เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ ายบริ หารของ บริ ษัท
สามารถดาเนินการได้ ตามปกติภายใต้ หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิและจัดทารายงานสรุปเพื่อรายงานให้ กบั
คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
สาหรับกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็ นรายการทางการค้ าปกติ บริ ษัทจะจัดให้ มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนันทุ
้ กราย ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้น บริษัทพิจารณาให้ ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้ านหรือผู้ตรวจสอบ
บัญชีเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบใช้ ในการ
ประกอบการตัดสินใจและให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนเข้ า ท า
รายการ ทังนี
้ ้ บริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ตาม
หลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ การพิจารณาอนุมั ติการทารายการระหว่างกันดังกล่าว ต้ อง
ปฎิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้ งหรื อมีสว่ นได้ เสียในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทารายการระหว่ างกันนันๆ
้
ทังนี
้ ้ ได้ เผยแพร่เว็บไซต์ของบริษัท
ในปี 2562 บริ ษัท ไม่มีการปฎิบตั ิที่ฝ่าฝื นหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การทารายการระหว่างกันที่กาหนดโดยสานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.

การจัดทารายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
บริ ษั ท มุ่งมั่น ที่ จะปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้น ทุกรายอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรมตามหลักการกากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดี เพื่อให้ บ รรลุ
เจตนารมณ์ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จัด ท านโยบายการซื อ้ ขายหลักทรั พย์ ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนักงานอย่า งชัด เจน
รายละเอียดดังนี ้
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริ หาร
1.
ข้ อห้ ามในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดยใช้ ข้อมูลภายใน
กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานทุกคนต้ องปฎิบตั ิตามข้ อห้ ามในการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยการใช้
ข้ อมูลภายใน ซึง่ กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ มาตรา 241 “ในการซื ้อหรือขายซึง่ หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ห้ามมิให้ บคุ คลใดทาการซื ้อ หรือขาย หรือเสนอซื ้อ หรือเสนอ
ขาย หรื อชักชวนให้ บุคคลอื่น ซือ้ หรื อขาย หรื อเสนอซือ้ หรื อซือ้ ขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อ
หลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรง หรื อทางอ้ อม อันเป็ นการเอาเปรี ยบต่อบุคคลภายนอกโดย
อาศัยข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยงั มิได้ เปิ ดเผยต่อประชาชน และตนได้ ลว่ งรู้
มาในตาแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ และไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะกระทาเพื่อประโยชน์ ตอ่ ตนเอง หรื อผู้อื่นหรื อนาข้ อเท็จจริง
เช่นนันออกเปิ
้
ดเผย เพื่อให้ ผ้ อู ื่นกระทาดังกล่าว โดยตนได้ รับประโยชน์ตอบแทน”
2.
ช่ วงเวลาห้ ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)
2.1 ห้ ามบุคคลที่บริษัทกาหนดซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิ ดเผย “งบการเงินประจาราย
ไตรมาสและประจาปี ” และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกาหนดเป็ นครัง้ คราว
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2.2

3.

4.

ในสถานการณ์ พิเศษ บุคคลที่ บริ ษัทกาหนดอาจขายหลักทรัพย์ของกลุ่ม บริ ษัทในระหว่างช่วงเวลาห้ ามซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลาบากทางการเงิน อย่า งรุ นแรง หรื อต้ องปฎิบัติต าม
ข้ อกาหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยูภ่ ายใต้ คาสัง่ ศาลโดยต้ องจัดทาบันทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมตั ิตอ่
ประธานกรรมการ (กรณีขายเป็ นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีขายเป็ นประธานกรรมการ)
ผู้บริหารสูงสุด (กรณีขายเป็ นบุคคลที่บริษัทกาหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท) ทังนี
้ ้ ให้ จดั ส่ง
สาเนาบันทึกดังกล่าวให้ แก่เลขานุการบริษัทด้ วย
เลขานุการบริ ษั ท จะประกาศช่ว งเวลาห้ ามซือ้ ขายหลักทรั พย์ ใ ห้ บุค คลที่ บริ ษั ท กาหนดทราบเป็ นการ
ล่วงหน้ า

การรายงานการถือหลักทรัพย์
3.1 การรายงานครั ง้ แรก: กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และผู้ส อบบัญ ชีข องบริ ษัท มีห น้ า ที่ ต้ องจัด ท ารายงานการถื อครอง
หลักทรัพย์ของ ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบ 59-1 ของสานักงาน ก.ล.ต. และนาส่ง
เอกสารภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือวันเปิ ดการ
เสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59
3.2 การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง: กรรมการ ผู้บริหารสี่รายแรก และผู้สอบบัญชีของบริษัท มีหน้ าที่ต้องจัดทาแบบ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2 ของสานักงาน ก.ล.ต. และนาส่งเอกสารภายใน 3 วันทา
การ นับแต่วนั ที่มีการซื ้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59
3.3
บริษัทได้ กาหนดนโยบายให้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้ งต่อคณะกรรมการหรื อผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย
เกี่ ย วกับ การซื อ้ ขายหุ้น ของบริ ษั ท ตนเองอย่า งน้ อย 1 วัน ล่ว งหน้ า ก่ อ นท าการซื อ้ ขายและแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการทราบ
ข้ อยกเว้ น การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ไม่ต้องจัดทาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ตามแบบ 59-2 ดังนี ้
การเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
การใช้ สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
การเสนอขายหุ้นหรื อการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นหรื อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Warrants) ที่ออกใหม่
ให้ แก่กรรมการหรื อพนักงานบริ ษัท (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรื อได้ รับหลักทรัพย์ จาก
โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”)
การรับหลักทรัพย์โดยทางมรดก
การโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์จากการวางเป็ นประกันการซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ท่ไี ม่ เข้ าข่ ายการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ตามนโยบายฉบับนี ้
นโยบายฉบับนี ้ไม่บงั คับใช้ ในกรณีการเข้ าถือหลักทรัพย์หรือรับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (Tender Offer)

5.

บทลงโทษกรณีฝ่าฝื น
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 275 กาหนดว่า “กรรมการ ผู้จดั การ ผู้ดารง ตาแหน่งบริหาร
และผู้สอบบัญชีผ้ ใู ดฝ่ าฝื น ซึ่งไม่ปฎิบตั ิตามมาตรา 59 หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์หรื อวิธีการที่กาหนดตามมาตรา 59
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ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท (ห้ าแสนบาท) และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ตลอดเวลาที่ยงั มิได้
ปฎิบตั ิให้ ถกู ต้ อง”
ในปี 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารที่มีนัยสาคัญ ซึ่งได้ เปิ ดเผยรายงานการ
ถื อ หลัก ทรั พ ย์ ข องกรรมการและผู้บ ริ ห ารแสดงจ านวนหุ้น ที่ ถื อ ณ วัน ที่ 10 มกราคม 2562 และ 30 ธั น วาคม 2562 ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติ ม ในข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
6.

การจัดทารายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนดให้ ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร บุค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง โดยด าเนิ น การตามมาตรา 89 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้ องจัดทาและส่งแบบรายงานการมีสว่ นได้ เสีย เพื่อรายงานให้ บริษัท ทราบถึงการ
มีส่วนได้ เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง (รวมถึงทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลง) ของกรรมการและผู้บริ หาร ซึ่งเป็ นส่วนได้
เสี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การบริ ห ารจัด การกิ จ การของบริ ษั ท และสรุ ป รายงานการมี ส่ว นได้ เ สี ย ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงให้ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ษัททราบถือเป็ นการติดตามให้ กรรมการและผู้บริ หารปฎิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยมีหลักเกณฑ์และ
วิธีการรายงาน ดังนี ้
รายงานเมื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครัง้ แรก
รายงานทุกครัง้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสียหรือทุก 6 เดือน
ในกรณีที่กรรมการพ้ นจากตาแหน่ง และได้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนันไม่
้ ต้องยื่นแบบ
รายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสีย
กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน รายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เป็ นประจาทุกปี ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี หรือหากมีในระหว่างปี ให้ รายงานเป็ นกรณี (เพิ่มเติม)
7.

การแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรี ยน หรื อกรณีถูกละเมิด
บริ ษัท ได้ กาหนดช่องทางการแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน กรณีถกู ละเมิดสิทธิ รวมถึงการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นต่างๆ
ผ่านช่องทางดังนี ้
7.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : ช่องทางของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ www. Info@atp30.com หรื อ
จดหมายลงทะเบียน
7.2 จดหมายลงทะเบียน: ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) 700/199 หมู่ 1 ต.บ้ านเก่า อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160 /โทร. 038-468-788
ในกรณีที่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียต้ องการติดต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง (ไม่ผ่านฝ่ ายบริ หาร) เพื่อแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน
หรื อกรณี ถูกละเมิด สิทธิ รายงานการทุจริ ต การท าผิ ด กฎหมายหรื อจรรยาบรรณธุ รกิจซึ่งเกี่ ยวกับ ผู้บริ ห ารระดับ สูงรวมถึงการ
เสนอแนะแสดงความคิดเห็นต่างๆ สามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยตรงที่ คณะกรรมการบริ ษัท และกรณี หากมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หรือทางโทรศัพท์ ถึงเลขานุการบริษัท: sukarnda@atp30group.com โทร.038-468-788 และทรัพยากรมนุษย์ โทร 082-716-0588
กระบวนการรับข้ อร้ องเรียน บริษัทฯ ดาเนินการตามกระบวนการดังนี ้
1.
พนักงานหรื อผู้มีส่วนได้ เสีย แจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน หรื อเสนอแนะความเห็นผ่านช่องทางที่กาหนด โดยข้ อมูลถือเป็ น
ความลับ ซึง่ บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรียน หรือกรณีถกู ละเมิดสิทธิ พร้ อมให้ ข้อมูลติดต่ออย่างชัดเจน
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2.
3.

4.

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน: รับข้ อร้ องเรี ยน และดาเนินการพิจารณาข้ อร้ องเรี ยนตาม “คู่มือบริ หารจัดการข้ อร้ องเรี ยน” โดยแบ่ง
ข้ อร้ องเรียนเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
เกี่ยวกับการทุจริต
เกี่ยวกับการกระทาที่ฝ่าฝื นไม่ปฎิบตั ิตามกฎหมาย/ข้ อบังคับ/ระเบียบของบริษัท
เกี่ยวกับการฝ่ าฝื นจริยธรรม/จรรยาบรรณ ฝ่ าฝื นนโยบายและแนวทางปฎิบตั ิเพื่อป้องกันและต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ของ
บริษัท
ขันตอน
้
ดาเนินการ: ตรวจสอบข้ อเท็จจริงเบื ้องต้ น แสวงหาข้ อมูลเพิ่มเติมที่น่าเชื่อถือในเรื่องร้ องเรี ยนดังกล่าวในกรณีพบว่า
มีความผิดเกิดขึน้ จริ งให้ นาเสนอพิจารณาตามระดับความผิดในแต่ละประเภท ได้ แก่ ระดับพนักงานโดยฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์ ระดับผู้บริ หารโดยคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ ระดับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อกรรมการ โดย
คณะกรรมการบริษัท หรือจะแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบข้
้
อเท็จจริงตามความเหมาะสม ตามลาดับขัน้
การติดตามประเมินผล: โดยพิจารณาผ่านคณะกรรมการพิจารณาข้ อร้ องเรียน จนหาข้ อยุติเรื่องหรือแนวทางแก้ ไขเรี ยบร้ อย
แล้ ว จะแจ้ งกลับผู้ร้องเรี ยนทราบ ภายในเวลา 7 วันทาการ หลังจากได้ ข้อยุติแล้ ว โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในจัดทาสรุป
รายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบเป็ นรายไตรมาส ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการติดตาม
รายงานการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียนผ่านช่องทางที่กาหนด โดยในปี 2562 บริ ษัทไม่พบเหตุการณ์ และข้อบ่งชี ้เรื ่องการ
ทุจริ ตคอร์ รปั ชัน่ ดังกล่าว

ด้ านนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนดของ สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจัดให้ มีนกั ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)
ปฎิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ทาหน้ าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน ทันเหตุการณ์ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นั กลงทุนราย
ย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม รวมถึง การชี ้แจงกรณีข่าว
ลือ ข่าวสารที่ไม่ถกู ต้ องตามข้ อเท็จจริงแก่นกั ลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ การพบปะผู้บริหารและการเยี่ยมชมกิจการ การตอบคาถามทางโทรศัพท์
หรื ออีเมล์ การเผยแพร่ผ่านสื่อ การจัดทา Press Release และการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศต่างๆ ตามเหตุการณ์ ตามรอบระยะเวลาบัญชี
นาเสนอผลการดาเนินงาน คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการประจาไตรมาสผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.atp30.com หมวดนักลงทุน
สัมพันธ์ เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียกลุม่ อื่นๆ ได้ รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ยังให้ ความสาคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลผ่านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผู้บริหารระดับสูงได้ มีสว่ นร่วมในการให้ ข้อมูล อาทิ
นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและพบปะนักลงทุนเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ดีตอ่ การบริหารงานของบริษัทเสริมสร้ างความสัมพันธ์ที่
ดีรวมทังส่
้ งเสริมให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมที่สาคัญต่างๆ ในปี 2562 ได้ แก่
กิจกรรม
จานวนครั ง้
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Days) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
2 ครัง้
กิจกรรมงาน “mai Forum 2019” เพื่อนาเสนอข้ อมูลของบริษัทให้ กบั นักลงทุนและผู้สนใจที่เข้ าร่วมงาน จัดโดยตลาด
1 ครัง้
หลักทรัพย์ เอ็มเอไอ(mai)
(เดือน ก.ค.)
จัดทาสรุปข้ อมูลบริษัท Company Snapshot เป็ นรายไตรมาส ตามโครงการ mai Company Snapshot โดยตลาด
4 ครัง้
หลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และภาพข่าว กิจกรรม
อย่างสม่าเสมอ
ต่างๆ ของบริษัทผ่านสื่อมวลชนต่างๆ
ให้ การต้ อนรับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรายย่อย ที่เข้ ามาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
1 ครัง้
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นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทฯ ผลการดาเนินงาน งบการเงิน และข้ อมูลนาเสนอในรูปแบบต่างๆ รวมถึงรายงาน
สารสนเทศ ที่ต้องแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจัดทาเป็ น 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เพื่อให้ ผ้ มู ี
ส่วนได้ เสียทุกกลุ่มรับทราบข้ อมูลอย่างเท่าเทียม ในส่วนงานนักลงทุ นสัมพันธ์ (Investor Relation) บริ ษัทฯ ได้ มอบหมาย นางสาวโชติกา
วีระศิลป์ ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและควบคุมเป็ นผู้ดแู ลการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ งสามารถติดต่อได้
ที่โทรศัพท์ 038-468-789 / มือถือ 091-774-4432 / Fax. 038-468-788 / Email: chotiga@atp30group.com / จดหมาย บมจ. เอทีพี 30
แผนกการเงินและบัญชี 700/199 หมู่ 1 ต. บ้ านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 โดยคณะกรรมการได้ กาหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฎิบตั ิในการกากับดูแล เรื่อง “การปฎิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส” ซึง่ ได้ ระบุ
ไว้ ที่เว็บไซต์บริษัท www.atp30.com
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของกรรมการ (Board Responsibilities)
สามารดูข้อมูลเพิ่มเติ ม ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.sec.or.th) หรื อ เว็บไซต์บริ ษัทฯ
(www.atp30.com)
คณะกรรมการบริษัท มีการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณ ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี ้
คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) มีโครงสร้ างคณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ ดังนี ้
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 และไม่
น้ อยกว่า 3 คน มีคณ
ุ สมบัติของกรรมการอิสระเป็ นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่ง จากกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารเป็ นประธานกรรมการ
คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท จะเป็ นกรรมการหรือไม่ก็ได้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการ
ปฎิบัติหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และรักษาผลประโยชน์ ของบริ ษัทให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
การกาหนด พิจารณาให้ ความเห็ นชอบเรื่ องสาคัญเกี่ยวกับ การดาเนิน งานของบริ ษัท ได้ แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุท ธ์
เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็ นต้ น มีการพิจารณาทบทวนและอนุมตั ิวิสยั ทัศน์/ภารกิจ/กล
ยุทธ์ของบริษัท รอบปี ที่ผ่านมา และติดตามดูแลให้ มีการนากลยุทธ์ของบริษัทไปปฎิบตั ิ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญต่อ
ผู้ลงทุนอย่างถูกต้ องครบถ้ วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
ต้ องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนิ นธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริ ษัทที่ตน
เป็ นกรรมการอย่างแท้ จริง
ประเมินการปฎิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงตามที่กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนนาเสนอเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมตั ิ
รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฎิบตั ิหน้ าที่ของฝ่ ายบริหารโดยให้ มีความตังใจและระมั
้
ดระวังในการปฎิบตั ิงาน
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ส่งเสริ มให้ จดั ทาจรรยาบรรณธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคน เข้ าใจถึงมาตรฐาน
ด้ านจริ ยธรรมที่บริ ษัท ได้ นามาใช้ ในการดาเนินธุรกิจและติดตามให้ มีการปฎิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง โดย
เปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซด์ของบริษัท
กากับดูแลให้ ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
พิจารณาตัดสินในเรื่ องที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อานาจการบริ หารการได้ มา
หรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกาหนด
กาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ิในการทาธุรกรรม และดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานของบริษัท ให้ คณะหรือบุคคล
ตามความเหมาะสมและให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง โดยจัดทาเป็ นคู่มืออานาจการดาเนินการและให้ การทบทวน
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
จัดให้ มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทัง้ ดูแลจัดให้ มีกระบวนการในการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
ให้ ค วามเห็ น ชอบในการเสนอแต่งตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี และพิจารณาค่า สอบบัญ ชีป ระจาปี เพื่อน าเสนอต่อผู้ถือหุ้น ในการ
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูก่ ับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้
ในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรื่องสาคัญต่างๆ ตามนโนบายข้ อพึงปฎิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กากับดูแลการปฎิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้ เป็ นไปตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
คณะกรรมการต้ องประเมินผลการปฎิบตั ิงานด้ วยตนเองและประเมินผลปฎิบตั ิงานโดยรวม
วาระการดารงตาแหน่ ง
ให้ ค ณะกรรมการบริ ษัทมีว าระอยู่ในตาแหน่ งคราวละ 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตาแหน่ งตามข้ อนีจะเลือกตัง้ ให้ เข้ ารับ
ตาแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้ นตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งอีกเมื่อ ตาย /ลาออก /ขาดคุณสมบัติหรื อมีลักษณะ
ต้ องห้ ามตามกฎหมายด้ วยบริษัทมหาชน / ที่ประชุมมีมติให้ ออก / ศาลมีสงั่ ให้ ออก
เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกของตนให้ ที่นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
กรรมการของบริษัท จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นต้ องรับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครัง้ ต่อปี
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees) โครงสร้ างคณะกรรมการตรวจสอบ มีองค์ประกอบ ดังนี ้
กรรมการบริษัทที่เป็ นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
มีทกั ษะความชานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ต้ องมีความรู้ความเข้ าใจหรือมี
ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน
ให้ คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตังกรรมการตรวจสอบคนหนึ
้
่งเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ ผ้ จู ดั การหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตาแหน่ง
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คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัติกรรมการอิสระโดยมีกรรมการ 3
ท่านดังนี ้
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
1
นางสุวรรณี คามัน่
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2
นายกาชัย บุญจิรโชติ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
หมายเหตุ :
ลาดับที่ 1 นางสุวรรณี คามัน่ เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ สามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยมีนางสุกานดา พุทธรักษา ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร.สุพจน์ เธี ยรวุฒิ ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัทและทุกตาแหน่งที่เกี่ยวข้ อง โดยมีผลตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2563
เนื่องจากท่านจะเข้ าดารงตาแหน่งผู้อานวยการของสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) ซึง่ มีเงื่อนไขการดารงตาแหน่งที่
ทาให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นกรรมการบริษัทต่อไปได้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 มีมติอนุมตั ิแต่งตังนายประเสริ
้
ฐ อัครประถมพงศ์ เข้ ารับ
ตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 25 ก.พ. 2563 เป็ นต้ นไป
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการตรวจสอบ
สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีความถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทังไตรมาสและประจ
้
าปี
สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้ มีความ
เหมาะสมมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายในและอาจเสนอแนะให้ มี ก ารสอบทานหรื อ ตรวจสอบรายการใดที่ เ ห็ น ว่า จ าเป็ นและเป็ นสิ่ง ส าคัญ พร้ อมทัง้ น า
ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ ไขระบบการควบคุมภายในที่สาคัญและจาเป็ นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทาน
ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จดั การแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
สอบทานการปฎิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
พิ จ ารณาคัด เลื อ ก และเสนอแต่ง ตัง้ บุค คลซึ่ง มี ค วามเป็ นอิ ส ระเพื่ อ ท าหน้ า ที่ เ ป็ นผู้ส อบบัญ ชี รวมถึ ง พิ จ ารณาเสน อ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ า
ร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับทัว่ ไป
พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อ าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฏหมาย ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัทในเรื่ องดังกล่าวให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เชื่อมัน่
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
สอบทานให้ บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รายงานผลการปฎิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
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ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่น่าเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จานวนการประชุมและเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นหรือข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฎิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (Charter)
รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่า ผู้ถือ หุ้น และผู้ล งทุน ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ร่วมให้ ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในการปฎิบตั ิงานตามขอบเขตหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ ฝ่ายจัดการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของ
บริษัทที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น เข้ าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องหรือจาเป็ น
ให้ มีอานาจว่าจ้ างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ ความเห็นหรือให้ คาปรึกษากรณีจาเป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้ อมทังปั
้ ญญา,
อุปสรรคในการปฎิบตั ิงานที่อาจเป็ นเหตุให้ การปฎิบตั ิงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบให้
้
คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฎิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุมปี ละ 4 ครัง้

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) โครงสร้ างคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน มีองค์ประกอบ ดังนี ้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัทประกอบด้ วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้ อย
3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องเป็ นกรรมการอิสระหรือคิดเป็ นร้ อยละ 67
กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
1
นายกาชัย บุญจิรโชติ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
2
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
3
นายชาติชาย พานิชชีวะ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
หมายเหตุ :
มีนางสุกานดา พุทธรักษา ทาหน้ าที่เป็ น เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ดร.สุพจน์ เธี ยรวุฒิ ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัทและทุกตาแหน่งที่เกี่ยวข้ อง โดยมีผลตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2563
เนื่องจากท่านจะเข้ าดารงตาแหน่งผู้อานวยการของสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) ซึง่ มีเงื่อนไขการดารงตาแหน่งที่
ทาให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นกรรมการบริษัทต่อไปได้
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ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2563 เมื่อวัน ที่ 25 ก.พ. 2563 มีมติ อนุมัติ แ ต่งตัง้ นายประเสริ ฐ อัค รประถมพงศ์ เข้ า รับ
ตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 25 ก.พ. 2563 เป็ นต้ นไป
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ตามคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายและรายงานหรื อ น าเสนอข้ อมูล และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน อีกทังมี
้ จดั ประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
การสรรหา
กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
พิจารณาความเหมาะสมของจานวน โครงสร้ าง องค์ประกอบของคณะกรรมการ และกาหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทที่ครบวาระ และ/หรื อ มีตาแหน่งว่าง
ลง และ/หรือ แต่งตังเพิ
้ ่ม
ปฎิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ประเมินผลการปฎิบตั ิงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การกาหนดค่ าตอบแทน
จัด ท าหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ทและกรรมการชุด ย่อยเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและมิใ ช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นรายบุคคล โดย
พิจารณาความเหมาะสมกับ ภาระหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ ผลงาน และเปรี ยบเที ยบกับ บริ ษั ทในธุ รกิ จที่ คล้ ายกันและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอ
อนุมตั ิ
รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผ ลของการก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการและผู้บ ริ ห าร ตามข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ โดยเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี (56-2)
ปฎิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ ายบริหารและหน่วยงาน
ต่างๆ จะต้ องรายงานหรื อนาเสนอข้ อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้ องต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสนับสนุนการปฎิบตั ิงานให้
บรรลุตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committees) โครงสร้ างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบ ดังนี ้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท
ประกอบด้ วย ผู้มีความเข้ าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ จานวนอย่างน้ อย 3 ท่านและต้ องเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้ อย
1 ท่าน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต้ องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริ หารความเสี่ยงสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฎิบตั ิ งานในฐานะกรรมการบริ หารความเสี่ยงให้ บรรลุผลสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์
กาหนดให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงต้ องแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยอาจเป็ นหัวหน้ าสายงาน
สนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจานวน 4 ท่าน ประกอบด้ วย
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ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
1
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2
นายปิ ยะ เตชากูล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3
นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4
นางปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
หมายเหตุ :
มีนางสาวปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์ ทาหน้ าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร.สุพจน์ เธี ยรวุฒิ ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัทและทุกตาแหน่งที่เกี่ยวข้ อง โดยมีผลตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2563
เนื่องจากท่านจะเข้ าดารงตาแหน่งผู้อานวยการของสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) ซึง่ มีเงื่อนไขการดารงตาแหน่งที่
ทาให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นกรรมการบริษัทต่อไปได้
ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2563 เมื่อวัน ที่ 25 ก.พ. 2563 มีมติ อนุมัติ แ ต่งตัง้ นายประเสริ ฐ อัค รประถมพงศ์ เข้ า รับ
ตาแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็ นผู้บริหารของบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กาหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กากับดูแลและสนับสนุนให้ มีการดาเนินงานด้ านการบริ หารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้ องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ
รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
พิจารณารายงานผลและเปิ ดเผยการบริ ห ารความเสี่ยงองค์กร และให้ ข้อคิด เห็ นในความเสี่ยงที่ อาจจะเกิ ดขึน้ รวมทัง้
แนวทางการก าหนดมาตรการควบคุม หรื อ บรรเทา และการพัฒ นาระบบการจัด การบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก รให้ มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
รายงานผลการบริ หารความเสี่ยงองค์กรให้ คณะกรรมการรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรื อเหตุการณ์สาคัญ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ ต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สดุ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
การปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยง มีว าระการด ารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี และตามวาระการด ารงตาแหน่ งของการเป็ น
กรรมการ ซึง่ เมื่อพ้ นจากตาแหน่งตามวาระแล้ วอาจได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งได้ อีก
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees) โครงสร้ างคณะกรรมการบริหาร มีองค์ประกอบ ดังนี ้
ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท
ประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ษั ท ที่ เ ป็ นผู้ บริ ห ารงานและพนั ก งานในระดับ บริ ห ารรวมกั น ไม่ น้ อยกว่า 3 คน ร่ ว มกั น เป็ นคณะ
กรรมการบริหาร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ท าหน้ า ที่ ค วบคุมการบริ ห ารงานของบริ ษัท ให้ เป็ นตามนโยบายที่ ค ณะกรรมการบริ ษัท กาหนดไว้ และรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทัง้ นีใ้ นการดาเนินการประชุมของคณะกรรมการบริ หารต้ องมีคณะกรรมการเข้ าร่วม
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ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริ หาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากที่จะ
ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นบั ได้ อย่างน้ อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทังหมด
้
พิจารณางบประมาณประจาปี และขันตอนในการใช้
้
จา่ ยงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและควบคุมดูแลการ
ใช้ จา่ ยตามงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ ว
พิจารณาปรับปรุงแผนการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้ เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท
พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนและกาหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอานาจในคูม่ ืออานาจดาเนินการ
พิจารณาการทาสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัทตามอานาจในคูม่ ืออานาจการดาเนินการ
รับผิดชอบให้ มีข้อมูลที่สาคัญต่างๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น
รวมถึงจัดทารายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือเป็ นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริษัทและเสนอจ่ายปั นผลประจาปี ต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาการดาเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลือกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
กากับดูแลให้ มีขนตอนให้
ั้
ผ้ ปู ฎิบตั ิงานต้ องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทาที่ผิดปกติ หรือการกระทาผิดกฎหมายต่อคณะ
กรรมการบริ หารอย่างทันท่วงที และกรณีที่เหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสาคัญ จะต้ องรายงานให้ คณะกรรมการ
บริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
ดาเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น ตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท หรื อตามที่ได้ รับมอบ
อานาจจากคณะกรรมการบริษัท
การด าเนิ น การน าเสนอต่อ ที่ ป ระชุม กรรมการบริ ห ารในเรื่ อ งใดๆ ซึ่ง ได้ รั บ การลงมติ และ/หรื อ อนุมัติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหาร จะต้ องรายงานให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ถัดไป
ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริหารไม่สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งมีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท
คณะผู้บริหาร (Management Teams) โครงสร้ างคณะผู้บริหาร มีองค์ประกอบ ดังนี ้
ผู้บริหาร 8 ท่านประกอบด้ วย กรรมการผู้จดั การ 1 ท่านและผู้บริหาร 7 ท่าน ตามคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดารงตาแหน่ง
กรรมการผู้จดั การ เลือกและแต่งตังจากคณะกรรมการสรรหาและก
้
าหนดค่าตอบแทนตามคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดารงตาแหน่ง
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จัดการ
ควบคุมการดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินและบริหารงานประจาวันของบริษัท
ตัดสินในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษัท กาหนดภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษัท รวมถึงการบริ หารในสายงาน
ต่างๆ
เป็ นผู้มีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้ าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร คาสั่ง หนังสือแจ้ งใดๆ
ตามที่กาหนดไว้ ในคูม่ ืออานาจดาเนินการ
มีอานาจจ้ าง /แต่งตัง/้ โยกย้ ายบุคคลที่เห็นสมควร ตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และผลตอบแทนที่เหมาะสม และ
ให้ มี อ านาจปลดออก หรื อ ให้ อ อกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับ ต่า งๆ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นคู่มื อ อ านาจการ
ดาเนินการ
มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้ าเพื่อประโยชน์ของบริษัท
พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
ดาเนินการใดๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท
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ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การดังกล่าวข้ างต้ นจะไม่รวมถึงอานาจ และ/หรือ
การมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนหรือผู้รับมอบอานาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีสว่ นได้ เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับ บริษัท ซึง่ เป็ นการอนุมตั ิรายการในลักษณะ
ดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวตามที่
ข้ อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ประธานกรรมการบริษัท
1.
รั บ ผิ ด ชอบในฐานะผู้ น าของคณะกรรมการในการก ากั บ ติ ด ตาม ดูแ ล การบริ ห ารงานและการปฎิ บัติ ห น้ าที่ ข อง
คณะกรรมการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงาน นโยบายและเป้าหมายขององค์กรที่กาหนดไว้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลต่อบริษัท
2.
เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ
และระเบียบวาระที่กาหนดได้
3.
เสริมสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการทุกคณะและระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ ายการจัดการ
การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ระหว่ างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการ
บริ ษัทฯ กาหนดโครงสร้ างการจัดการและแบ่งแยก อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท และประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารไว้ อย่างชัดเจน รวมถึงการกาหนดให้ บุคคลผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ดารงตาแหน่ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารไม่มีส่วนร่วมในการบริ หารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ ผ้ บู ริ หารคนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด สามารถที่จะสอบทานถ่วงดุลการบริ หารงานได้ และไม่เข้ าแทรกแซงการปฎิบตั ิหน้ าที่ของ
ฝ่ ายบริหาร เว้ นแต่การมีสว่ นร่วมในการพิจารณาแก้ ไขปั ญหาที่กระทบต่อแผนธุรกิจบริษัทที่มีนยั สาคัญ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารต้ องได้ รับการพิจารณาแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท ซึง่ อาจเป็ นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผ้ บู ริหารก็ได้ ทังนี
้ ้
เพื่อให้ ได้ บคุ คลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่สดุ เข้ ามาดารงตาแหน่งผู้นาองค์กรสูก่ ารเจริญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้กาหนดนโยบายและเป้าหมายในภาพรวม กากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานฝ่ ายบริ หารระดับสูง
ในระดับองค์กรที่มีประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้นา ในขณะที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารรับผิดชอบการบริ หารจัดการภายใต้ กรอบอานาจที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และดาเนินการที่ได้ รับมอบหมายให้ บรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทมีการติดตาม
ผลการดาเนินงานเป็ นรายไตรมาส โดยฝ่ ายบริ หารรายงานผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบกับแผนงานและเป้าหมายประจาปี พร้ อมคาชี ้แจง
อธิบายเหตุผลในกรณีที่ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายและแนวทางแก้ ไข
การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุด
1.
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้แต่งตังกรรมการอิ
้
สระเข้ าร่วมเป็ นกรรมการอิสระในคณะกรรมการ
บริษัท โดยการแต่งตังกรรมการอิ
้
สระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
และต้ องมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 3 ท่าน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริ ษัท โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ พิจารณา
จากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชนและกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์
รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรือระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. กาหนดตามนิยามกรรมการอิสระ
คณะกรรมการมีการระบุวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ ในนโยบายกากับดูแลกิจการของบริ ษัทโดยกาหนดวาระการ
ดารงตาแหน่งไว้ ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้ น ในปี 2562 ไม่มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่ดารงตาแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี และไม่มี
กรรมการอิสระดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
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สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติ ม ในเอกสารแนบ-รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษัท
2.
การสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบริ ษั ท จัด ให้ มี ก ระบวนการสรรหาและคัด เลือ กกรรมการและผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ของบริ ษั ท อย่า งโปร่ ง ใสโดยมี
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้กาหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น และ
ผู้บริหารระดับสูงเข้ ามาดารงตาแหน่งผู้นาองค์กร นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท มีขนตอนเป็
ั้
นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
โดยต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย มีคณ
ุ สมบัติที่หลากหลายจากการทา Board Matrix ของกรรมการทังคณะเพื
้
่อ
ประกอบการพิจารณา รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
การสรรหากรรมการผู้จัดการ
“กรรมการผู้จดั การ” แต่งตังจากการพิ
้
จารณาและอนุมตั ิแต่งตังจากกรรมการบริ
้
ษัท โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ดาเนินการสรรหา
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่ง
คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ
คุณสมบัติทวั่ ไป
มีสญ
ั ชาติไทย
สามารถทางานให้ แก่บริษัทได้ เต็มเวลา
ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรือไม่เคยเป็ นบุคคลล้ มละลายทุจริต
ไม่เคยต้ องคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก ไม่วา่ จะได้ รับโทษจาคุกจริ งหรื อไม่ เว้ นแต่ เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้ กระทาโดย
ประมาทหรือมีความผิด หรือพ้ นโทษหรือพ้ นระยะเวลาการรอการลงโทษ
ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้ าที่
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี มีความรอบรู้ ความชานาญและประสบการณ์ในการบริหารองค์กร
มีวิสยั ทัศน์การบริหารจัดการในกิจการด้ านการขนส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับกิจการด้ านการขนส่ง
มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการบริหารและกากับดูแลกิจการที่ดี มีบคุ ลิกภาพ ภาวะผู้นา และมนุษย์สมั พันธ์ดี
สามารถติดต่อประสานงานได้ ดีทงภายในและภายนอกองค์
ั้
กร
มีความรู้และความชานาญในการบริหารองค์กรให้ สามารถตอบสนองความต้ องการและบริการที่ดี
การแต่ งตัง้ กรรมการบริษัท การเลือกตังกรรรมการของบริ
้
ษัทให้ กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ให้ กระทาตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ใช้ เสียงข้ างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ผู้เป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผู้
ออกเสียงชี ้ขาด
การปฏิบัติตามหลักการกากับดูและกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ
การประชุมของคณะกรรมการ
1.
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
1.1 คณะกรรมการบริ ษัท ต้ องจัดให้ มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างน้ อยทุก 3 เดือน ในการประชุม
กรรมการต้ องแสดงความเห็นและใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระ กรรมการควรเข้ าประชุมทุกครัง้ นอกเหนือจากมีเหตุสดุ วิสยั
ซึ่งต้ องแจ้ งต่อ เลขานุการคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นการล่ว งหน้ า บริ ษั ท ต้ องรายงานจานวนครั ง้ ที่ เข้ า ร่ ว มประชุม ของ
คณะกรรมการไว้ ในรายงานประจาปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็ นการ
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ล่วงหน้ า เลขานุการคณะกรรมการต้ องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านทราบถึงวันเวลาสถานที่และวาะการ
ประชุม โดยจัดส่งเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันและเป็ นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุม กรรมการและฝ่ ายจัดการ
เพื่อจัดส่งให้ คณะกรรมการล่วงหน้ า เอกสารดังกล่าวต้ องให้ ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ซึ่งใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระ
ของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการจะต้ องเป็ นผู้บนั ทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทาเป็ นรายงานการประชุม ซึง่
ต้ องมีเนื ้อหาสาระครบถ้ วน และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ประชุมเสร็จสิ ้น เพื่อเสนอให้ ประธานคณะกรรมการ
ลงนามและต้ องจัดให้ มีระบบจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้ นหาและรักษาความลับได้ ดี
1.2 กรรมการบริษัทที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนัน้
1.3 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือเอาความเห็นที่เป็ นเสียงข้ างมากเป็ นสาคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริ ษัทคน
อื่นๆ ที่มิได้ ลงมติเห็นด้ วยให้ ระบุไว้ ในรายงานการประชุม
ทังนี
้ ้ เพื่อส่งเสริ มให้ การทาหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท หลักเกณฑ์และรูปแบบข้ อมูลในเอกสารที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทให้ มีความครบถ้ วน เพียงพอและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้ การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทดาเนินไปอย่างราบรื่ น รวดเร็ วและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ
ในที่ประชุมต้ องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทังหมด
้
ในปี 2562 คณะกรรมการทุกท่านได้ เข้ าร่วมประชุมครบทุกครัง้ หรือ
คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนประชุมกรรมการสอดคล้ องกับนโยบายการส่งเสริมให้ กรรมการบริษัทแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมมากกว่าร้ อยละ
75 ของจานวนประชุมกรรมการบริษัท
การประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการ
การประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้ มีการประเมินงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทังคณะ
้
และรายบุคคลเป็ นประจาทุกปี เพื่อใช้
เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฎิบตั ิงานในหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทรวมทังพิ
้ จารณาทบทวน ประมวลข้ อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท และการปฎิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทในระหว่างปี ที่ผ่านมา โดยส่งให้ เลขานุการบริ ษัทสรุป
และนาเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อสามารถนามาแก้ ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยแบ่งหัวข้ อการ
ประเมินออกเป็ น 2 ส่วน
1.
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายคณะ)
1.1 โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1.2 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
1.3 การประชุมคณะกรรมการ
1.4 การทาหน้ าที่ของกรรมการ
1.5 ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
1.6 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
2.
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล)
2.1 โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2.2 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
2.3 การประชุมของคณะกรรมการ
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3.

หลักเกณฑ์ในการให้ คะแนนแต่ละระดับ ดังนี ้
1.
ระดับดีเยี่ยม
คะแนนร้ อยละ 90-100
2.
ระดับดีมาก
คะแนนร้ อยละ 80-89
3.
ระดับดี
คะแนนร้ อยละ 70-79
4.
ระดับพอใช้
คะแนนร้ อยละ 69
การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มีการประเมินผลการปฎิบตั ิงานของตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้ แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทังนี
้ ้ ให้ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจา
ทุกปี เพื่อสอบทานการปฎิบตั ิงานในหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทังพิ
้ จารณาทบทวน ประมวลข้ อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการปฎิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี ที่ผ่านมา เพื่อสามารถนามาแก้ ไขและเพิ่มประสิทธิ ภาพการทางานโดยแบบ
ประเมินผลการปฎิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการ จัดทาขึน้ ตามขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละชุด โดยในแบบประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ ได้ มีการประเมินแนวทางปฎิบตั ิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Best
Practice Guidelines for Audit Committee) ที่จดั ทาโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยกาหนดข้ อ
การประเมินดังนี ้
1.
โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2.
การประชุมคณะกรรมการ
3.
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
การประเมินผลประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษัท กาหนดให้ มีการประเมินผลการปฎิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและผู้บริ หารระดับสูง โดยมอบหมาย
ให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประเมินผลงานประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารระดับสูง ตามแบบประเมินผลการ
ปฎิบตั ิงานที่กาหนด โดยกาหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมินที่กาหนดตัวชี ้วัดผลงานหลักตังแต่
้ ต้นปี โดยแบ่งเป็ นการประเมิน ผลจากตัวชี ้วัด
ผลงานหลักสัดส่วนร้ อยละ 80 และการประเมินสมรรถนะสัดส่วนร้ อยละ 20 ที่สอดคล้ องกับเป้าหมายขององค์กร โดยคานึงถึงภาระหน้ าที่
รับผิดชอบรายบุคคลและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่ชดั เจน โปร่งใส และเป็ นธรรม ซึ่งได้ ผ่านการพิจารณา กลัน่ กรอง
จากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิและกาหนดผลตอบแทน โดยประธาน
กรรมการเป็ นผู้แจ้ งผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารรับทราบเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฎิบตั ิงานให้ ดียิ่งขี ้นต่อไป
คณะกรรมการมีนโยบายการส่ งเสริมให้ กรรมการพัฒนาความรู้ อย่ างต่ อเนื่อง
คณะกรรมการบริ ษัท ส่งเสริ ม สนับสนุน และอานวยความสะดวกให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท เช่น กรรมการ
กรรมการชุดย่อย และผู้บริ หาร เป็ นต้ น ได้ เข้ ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรื อร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึน้ โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย หรื อองค์กรอิสระ
ต่างๆ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้ างความรู้ปรับปรุงการปฎิบตั ิงานจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฎิบตั ิหน้ าที่ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดปฐมนิเทศให้ กบั กรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ า
รับตาแหน่งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ กรรมการที่เข้ ามาใหม่ได้ รับทราบและเข้ าใจถึงประวัติความเป็ นมา โครงสร้ างธุรกิจ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบการดาเนินงานของบริ ษัท ตลอดจนขอบเขตหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยให้ เลขานุการบริษัทเสนอเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฎิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่
เช่น คูม่ ือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คูม่ ือการกากับดูแลกิจการที่ดี ข้ อบังคับบริษัท โครงสร้ างการลงทุน โครงสร้ างผู้ถือหุ้น ผลการดาเนินงาน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง และหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมทังให้
้ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น รายงานประจาปี แบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) เป็ นต้ น ทัง้ นีเ้ พื่อเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจในธุรกิจและการดาเนินงานด้ านต่างๆ ของบริ ษัทให้ แก่
กรรมการที่เข้ ารับตาแหน่งเป็ นครัง้ แรก
แผนสืบทอดตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารงานของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการ
ดาเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง จะนามาซึ่งความเติบโตและก้ าวหน้ าขององค์กรอย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ เริ่มจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งขึ ้น
โดยได้ กาหนดขันตอนและกระบวนการสื
้
บทอดตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูง เพื่อให้ มั่นใจว่าผู้บริ หารที่มีความรู้ ความสามารถในการสืบทอด
ตาแหน่งขององค์กรต่อไปในอนาคต
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
คณะกรรมการบริษัท ให้ ความสาคัญในการปฎิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ กรรมการผู้จดั การ เพื่อให้ กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการ
กากับดูแลกิจการได้ อย่างเต็มที่ โดยการกาหนดนโยบายการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่าน
ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กรเพื่อการ
เติบโตทางธุรกิจในอนาคต
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้ ผ้ สู อบบัญชี สานักงาน อีวาย จากัด ที่ผ่านอนุมตั ิ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 มีรายละเอียด
ดังนี ้
1.
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
รายละเอียด
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ตรวจสอบ งบการเงินประจาปี
750,000
750,000
750,000
750,000
สอบทาน งบการเงินรายไตรมาส
300,000
510,000
510,000
510,000
รวมค่ าตอบแทน
1,050,000
1,260,000
1,260,000
1,260,000
หมายเหตุ: ค่าบริการตรวจสอบประกอบด้ วย งบการเงินประจาปี และสอบทานรายงานประจาปี
2.

ค่ าบริการอื่น (Non-audit fee)
ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น

สามารดูข้อมูลเพิ่มเติ ม ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.sec.or.th) หรื อ เว็บไซต์บริ ษัทฯ
(www.atp30.com)
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แนวปฎิบัติในการเปิ ดเผยข้ อมูลและจัดทารายงาน ดังนี ้
ความรับผิดชอบต่ อสังคม
นโยบายภาพรวม
คณะกรรมการบริษัท มีความมุง่ มัน่ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพทางด้ านการปฏิบตั ิความรับผิดชอบต่อ
สังคมตามแนวทางการพัฒนาองค์กรไปสูค่ วามยัง่ ยืนระยะยาวในอนาคต โดยการบริ หารจัดการที่สมดุลทัง้ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อม
และบริษัทฯ มีนโยบายการดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ หลักการ 8 ข้ อ ดังนี ้
1.
การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
กระบวนการจัดทารายงาน บริษัทอยูใ่ นช่วงศึกษาเพื่อเลือกดาเนินและการจัดทารายงาน
การดาเนินงานให้ เป็ นตามนโยบายที่บริ ษัทได้ เปิ ดเผยไว้ และดาเนินการเป็ นไปตามหลักการ ตังแต่
้ การประเมินความเสี่ยง
การกาหนดแนวปฎิบตั ิ การสื่อสารกับพนักงานและลูกจ้ าง ตลอดจนการตรวจสอบการปฎิบตั ิ
2.
การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทดาเนินธุรกิจ ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ตและโปร่งใส และคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายและจรรยาบรรณ
โดยการกระทาความดีตอ่ บุคคล กลุม่ ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม
ไม่กระทาการที่ผิดกฎหมายหรือไม่ให้ ผลประโยชน์สิ่งใดอย่างไม่ถกู ต้ องต่อเจ้ าหน้ าที่รัฐหรือบุคคลอื่นใดที่อาจกระทบชื่อเสียง
ของบริษัท
การปฏิบัติตามกฎจราจรบนท้ องถนนอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุ มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียงและความ
สะอาด เป็ นต้ น
การปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม ไม่เรียกร้ องหรือรับผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ชอบธรรมจากลูกค้ า
การปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ า ภายใต้ กติกาไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับทางการค้ าด้ วยวิธีที่ไม่สจุ ริต
3.
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจอย่างสุจริ ตเป็ นธรรมและโปร่งใส และจัดให้ มีนโยบายการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชั่นและทบทวนนโนยบายดังกล่าวอย่างสม่าเสมอให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมและความเสี่ยงด้ านคอร์ รัปชัน่
เพื่อให้ สามารถกาหนดมาตราการป้องกันและตอบสนองความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้
นโยบาย
ห้ ามกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและพนักงานดาเนินการสนับสนุนการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ทังทางตรงและทางอ้
้
อมอย่างเคร่งครัด
รวมถึงการจัดให้ มีโครงสร้ างผู้รับผิดชอบและระบบการบริ หารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ ภายในองค์กร และกาหนดนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยแสดงเจตนารมณ์
(อยู่ในช่วงดาเนินการ) เข้ าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ตลอดจนทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติ แ ละข้ อกาหนดในการดาเนิ นการเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิ จ ระเบียบ ข้ อบังคับ และ ข้ อกาหนดของ
กฎหมาย อีกทังการสื
้
่อสารนโยบายดังกล่าวกับพนักงานทุกคน ผู้มีสว่ นได้ เสียและบุคคลภายนอกให้ รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ โดย
สรุปมาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์ รัปชั่น
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้ องทาความเข้ าใจถึงกระบวนการทางธุรกิจ และประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น พร้ อมทังก
้ าหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้ อยูใ่ นระดับที่รับได้
การจัดทานโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกาหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสาหรับกิจกรรมหลักที่อาจ
ก่อให้ เกิดการคอร์ รัป ชั่น อาทิ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริ จาคเพื่อการกุศล การให้ เงินสนับสนุน การให้ และรั บ
ของขวัญ การเลี ้ยงรับรองและค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ด้ วยความโปร่งใส
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มาตรการตรวจพบการทุจริตคอร์ รัปชั่น เพื่อช่วยตรวจพบและรายงานการกระทาได้ ทนั ท่วงที ดังนี ้
กลไกการแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยน โดยบริ ษัทกาหนดช่องทางที่น่าเชื่อถือเป็ นอิสระสาหรับการร้ องเรี ยนหรื อการแจ้ ง
เบาะแส รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
การรายงานทุจริต บริษัทกาหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็ น
รายไตรมาส
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ในการแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียนหรือกรณีถกู ละเมิด
มาตรการตอบสนองกรณีเกิดการทุจริตคอร์ รัปชั่น การดาเนินการเพื่อป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อป้องกันและต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ประจาทุกปี
การประเมิน ทบทวนความเสี่ยงด้ านคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ กาหนดมาตราการเพื่อลดความเสี่ยงหากการควบคุมภายใน
ที่มีอยูไ่ ม่เพียงพอ รวมถึงการจัดทาคูม่ ือบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน่
การสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทังภายในจากการจั
้
ดอบรมในองค์กร รับทราบและถือปฏิบตั ิอย่าง
เคร่งครัด อีกทังการสื
้
่อสารภายนอกในการขอความร่วมมือจากคูค่ ้ าเพื่อป้องกันและต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่
บริษัทจัดให้ มีชอ่ งทางการแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน
ที่เหมาะสม และหากพบเจอการฝ่ าฝื นหรื อการกระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ใดๆ กาหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในดาเนินการ
ตามกระบวนการจัดการข้ อร้ องเรียนและจัดทาสรุปข้ อร้ องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทเป็ นรายไตร
มาส
4.
การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ให้ การสนับสนุนและเคารพตามหลักการด้ านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็ นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอัน มี
ส่วนสัมพันธ์ กับกิจการในการเพิ่มคุณค่าและเป็ นปั จจัยสาคัญของธุรกิจในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่องค์กรอีกด้ วย โดยกาหนดเป็ น
แนวทางการปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทที่พนักงานทุกคนต้ องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัทและการ
ติดตามดูแลมิให้ บริ ษัท เข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับธุรกิจที่มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างไม่เป็ นธรรม ด้ วย
การยอมรับหลักปฎิบตั ิที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวมตามหลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นให้ คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิต่อกันด้ วยการให้ เกียรติซึ่งกันเคารพสิทธิ
มนุษยชน และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยก อายุ เพศ เชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ
ความคิดเป็ นทางการเมืองหรื อความพิการ ไม่สนับสนุนการบังคับใช้ แรงงาน ต่อต้ านการใช้ แรงงานเด็ก จัดให้ มีระบบการทางานที่
มุ่งเน้ นความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทางานอย่างเหมาะสม เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึน้ ทังอุ
้ บตั ิเหตุและโรคภัย การจ้ างงานที่
เป็ นธรรม ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ส่งเสริ มให้ พนักงานมีโอกาสบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การจัดให้ มีกระบวนการ
ร้ องเรี ยนอย่างเหมาะสม โดยผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ต้ องไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อคุกคามต่อสิทธิมนุษยชน
ไม่วา่ จะเป็ นทางกาย วาจาต่อผู้อื่นบนพื ้นฐานของสิทธิมนุษยชน
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บริ ษัทฯ จัดให้ มีกิจกรรมพนักงานในโครงการต่างๆ เพื่อให้ เกิดความผูกพันกับองค์กร อีกทัง้ ประเมินความพึงพอใจของ
พนักงานต่อกิจกรรม เพื่อนาผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยกิจกรรมในปี 2562 ดังนี ้

โครงการ 12
ยิม้

โครงการ
เกษียณอา
ยุ

อิ่มบุญ
ช่ วยน้ อง

Safety
day 19

Happy
body

5.
-

ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมยึดหลักมาตรฐานการให้ บริ การเดียวกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิหรือเปิ ดเผยข้ อมูลลูกค้ า
รายอื่นโดยไม่รับอนุญาตจากลูกค้ า
บริ ษัทฯ ตามสัญญา ข้ อตกลง เงื่อนไขและอื่นๆ อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ต้องทาการแจ้ งลูกค้ าเพื่อร่ ว มกัน
หาทางแก้ ไข ตรวจสอบและป้องกัน
6.
ดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม
คณะกรรรมการ มีนโยบายในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมและการส่งเสริมการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้ อง
กับนโยบายความปลอดภัยด้ านจราจรทางถนน (ISO 39001:2012) เพื่อให้ การบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อมอย่างมีประสิท ธิ ภาพ
เนื่องจากรถโดยสารของบริ ษัทมีขนาดใหญ่ อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม อาทิ การปล่อยมลพิษทางอากาศ ทางเสียงและทาง
ความสะอาด ตลอดจนกระบวนการกาจัดของเสียจากการซ่อมบารุงรถ เช่น นา้ มันเครื่ อง อะไหล่เ ก่า และยางรถ เป็ นต้ น โดยบริษัท
จัดให้ มีการฝึ กอบรมให้ ความรู้กบั พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
การเลือกใช้ เครื่องยนต์ใหม่และการวางแผนการซ่อมบารุ งที่ชดั เจน เพื่อลดการซ่อมบารุงและลดการปล่อยมลพิษ
การเลือกใช้ น ้ามันเชื ้องเพลิงที่ได้ มาตรฐานและไม่มีสารตะกัว่
ระบบการควบคุมสินค้ าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพทุกกระบวนการ อาทิ การซื ้อ/การเบิก/การใช้ /การขายและทาลายจาก
ผู้เชี่ยวชาญเท่านัน้
7.
การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษัทฯ มีการควบคุมและการปฏิบตั ิในการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงให้
ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนและกิจกรรมอาสาที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนที่ใกล้ เคียงกับบริษัท
8.
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม ซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มีความรั บผิด ชอบต่ อสังคม สิ่งแวดล้ อมและผู้
มีส่วนได้ เสีย
บริษัทฯ มีการสนับสนุนให้ มีนวัตกรรมทังในระดั
้
บกระบวนการทางานในองค์กรและระหว่างองค์กร เพื่อกระทาสิ่งต่างๆ ด้ วย
วิธีการใหม่ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การให้ บริการ การเพิ่มมูลค่าองค์กร เป้าหมายของนวัตกรรม โดยบริษั ทยังอยูใ่ นช่วง
ดาเนินการศึกษานวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม สิ่งแวดล้ อมและผู้มีสว่ นได้ เสียสูงสุด
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การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสังคม
ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ไม่มีการถูกตรวจสอบหรื ออยู่ระหว่างการตรวจสอบการดาเนินธุรกิจจากหน่วยงานที่มีอานาจที่วา่ การดาเนินงาน
จากการฝ่ าฝื นกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการ 8 ข้ อและบริษัทฯ ไม่มีการถูกกล่าวหาหรือข่าวไม่ดีทางด้ านลบจากสังคม สิ่งแวดล้ อมหรือไม่
เป็ นตามหลักการ 8 ข้ อ ที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจ อาทิ ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และรายการที่มีสาระสาคัญไม่เปิ ดเผย เป็ นต้ น
กิจการเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (After process)
บริ ษัทสนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมแก่ชมุ ชนในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับบริ ษัท โดยมีรูปแบบให้ พนักงานเข้ า
ร่วมกิจกรรมหรืออานวยความสะดวกจากการนารถโดยสารไปให้ บริการโดยไม่คิดค่าใช้ จา่ ย ในรอบปี ที่ผ่านมาดังนี ้
สนับสนุนพานักเรียนเข้ าค่ ายกิจกรรม “ค่ ายลูกเสือหนองปลาไหล” โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

มอบความสุ ข

การติดตามประเมินผลเกี่ยวกับคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ ได้ ถือปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชัน่ อย่างสิ ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) ตามกฎหมาย
ทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชั่นในประเทศไทย ซึ่งบริ ษัท จะไม่เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการให้ สินบนและการ
คอร์ รัปชัน่ ทังทางตรงและอ้
้
อม โดยมีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องหรื อการสุม่ เสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์ รัปชัน่ และดาเนินการ
ติดตามกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ เชื่อมัน่ ได้ ว่าไม่กระทบต่อการดาเนินกิจการ และบริษัทต้ องมีการติดตามระบบควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ
อีกทังการทบทวนการประเมิ
้
นความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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ี่ ง
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสย

คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงอันเป็ นกลไกสาคัญที่จะสร้ างความมัน่ ใจแก่
ฝ่ ายบริ หารให้ การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามข้ อกาหนดที่สอดคล้ องกับแนวทางของสานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ โดยน ากรอบแนวทางของระบบการควบคุม ภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) ที่ได้ ปรับปรุงในปี 2556 (COSO 2013) มาประยุกต์ใช้ โดยกาหนดหน้ าที่ความ
รับผิดชอบและอานาจการดาเนินการของผู้ปฎิบตั ิ ผู้บริ หาร เพื่อให้ มนั่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถใช้ ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ทรัพย์สินไม่ให้ รั่วไหล สูญหาย หรื อจากการทุจริ ตประพฤติมิชอบ โดยแบ่งแยกหน้ าที่ ผ้ ูปฎิบัติงาน ผู้
ควบคุม/ผู้อนุมตั ิ เพื่อให้ มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน การรายงานทังทางการเงิ
้
นและไม่ใช่ทางการเงินมีความน่าเชื่อถือได้ และ
ทันเวลา มีคุณภาพเพียงพอสาหรับการนาไปใช้ ทงั ้ ภายในและภายนอกองค์กร และมีการปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ รวมถึง
นโยบายและแนวทางปฎิบตั ิที่องค์กรกาหนด
สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่านเข้ าร่วมประชุม ได้ ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท โดยใช้ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ได้ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ ว สรุปความเห็นว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทในด้ านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การ
ประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูลและระบบการติดตาม รวมถึงผลการตอบแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ทางคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ว่า บริ ษัท มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสาหรับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และได้ ปฎิบตั ิตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับ
โดยทัว่ ไปของสานักงาน ก.ล.ต. และข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการมีระบบควบคุมภายในเรื่องการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทังนี
้ ้ ที่ผ่านมาการพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมที่เกี่ ยวข้ อง
ดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้ การพิจารณาถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท เป็ นหลัก นอกจากนี ้บริษัท ยังกาหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความระมัดระวังใน
การทาธุรกรรมในอนาคต ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ความสาคัญเรื่องการกากับให้ องค์กรเป็ นบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการกากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างแท้ จริง
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริ ษัท ดังนี ้
1)
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในเป็ นบุคลากรภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ครัง้ ที่ 1/2561 ได้ แต่งตังนางสาวอรอิ
้
นทุ์ อินทร์ เจริญสุข ให้ ดารง
ตาแหน่งหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท มีผลตังแต่
้ เดือนมีนาคม 2561 เนื่องจากมีประสบการณ์การทางานทางธุรกิจและมีความ
เข้ าใจระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทเป็ นอย่างดี อีกทังมี
้ ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) ของสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย (2561) จึงเห็ น ว่า มีค วามเหมาะสมที่ จะปฏิบัติห น้ าที่ ดังกล่าวและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส
2)
การใช้ บริการหน่ วยงานภายนอก (Outsource)
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท บริษัท พีแอนด์เเอล ไอที ออดิท จากัด
์
เป็ นผู้ตรวจสอบภายในและมอบให้ ดร.ศักดิชาย ตังประเสริ
้
ฐ จากัด กรรมการผู้จดั การบริ ษัท เป็ นผู้ตรวจสอบภายใน เรื่ องการควบคุมทัว่ ไป
ระบบสารสนเทศ-ด้ านการควบคุมทัว่ ไป (IT General Control) ซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติที่
เหมาะสม
สามารดูข้อมูลเพิ่มเติ ม ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.sec.or.th) หรื อ เว็บไซต์บริ ษัทฯ
(www.atp30.com)

50

รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายการทารายการระหว่างกันจากรายรับและรายจ่ายของบริษัททุกรายการ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสในการทารายการ
ระหว่า งกันกับ บุค คลที่ อาจมีค วามขัด แย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ มั่น ใจว่า บริ ษั ท ได้ เปิ ดเผยรายการระหว่า งกัน ด้ ว ยความเป็ นธรรม
สมเหตุสมผลและยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็ นรายการตามปกติธุรกิจการค้ า (Fair and at arms’length) รายละเอียดดังนี ้
รายการระหว่ างกัน
ชื่อ/บริษัท
ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์
ความสัมพันธ์
รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ทีป่ รึกษา/กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพัน
ลักษณะรายการ
ที่ปรึกษาในการดาเนินธุรกิจ
มูลค่าของรายการ
ปี 2562 จานวนเงิน 0.6 ล้ านบาทและปี 2561 จานวนงิน 0.6 ล้ านบาท
เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน คณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 6/2558 มีความเห็นว่า ดร.วิวฒ
ั น์ เป็ นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน
การทารายการ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องมายาวนาน จึงเหมาะสมในการดารงตาแหน่งที่ปรึกษา โดยได้ รับค่าตอบแทนเป็ น
รายเดือนอัตรา 50,000 บาทคงที่
มาตรการในการกากับดูแล
ระดับการทารายการร้ อยละ 1.16 ของค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
ชื่อ/บริษัท
บมจ.ไทยศรีประกันภัย
ความสัมพันธ์
นายชาติชาย พานิชชีวะ เป็ นประธานกรรมการบริษัท
ลักษณะรายการ
ค่าเบี ้ยประกันภัย รถโดยสารของบริษัท
มูลค่าของรายการ
ค่าเบี ้ยประกันรายปี สาหรับปี 2562 จานวนเงิน 6.3 ล้ านบาทและปี 2561 จานวนเงิน 6.4
ล้ านบาท
ค่าเบี ้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้ า สาหรับปี 2562 จานวนเงิน 3.3 ล้ านบาทและปี 2561 จานวน
เงิน 4.3 ล้ านบาท
ค่าเบี ้ยประกันภัยค้ างจ่าย สาหรับปี 2562 จานวนเงิน 2.6 ล้ านบาทและปี 2561 จานวนเงิน
1.8 ล้ านบาท
เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน เนื่องจาก ข้ อเสนอเงื่อนไข การคุ้มครองและค่าเบี ้ยประกันตรงตามที่ทางบริษัท ต้ องการ
การทารายการ
มาตรการในการกากับดูแล
บริษัทมีการเปรียบเทียบราคาค่าเบี ้ยประกันภัย เงื่อนไขและการคุ้มครองอย่างสมเหตุสมผลก่อน
ตัดสินใจทาประกัน โดยปั จจุบนั มีตวั แทนชันน
้ า 7 รายได้ แก่ ไทยศรีประกันภัย MSIG พี แอนด์ แอส
โซซิเอทส์ (1992) มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ ไทยประกันภัย กรุงเทพประกันภัยและอัลฟ่ า แคปปิ ตอล
ระดับการทารายการร้ อยละ 1.86 ของต้ นทุนการให้ บริการ
ชื่อ/บริษัท
บจก. กรมดิษฐ์ พาร์ ค
ความสัมพันธ์
นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ เป็ นกรรมการ
ลักษณะรายการ
ค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริการสาหรับสานักงานใหญ่และพื ้นที่จอดรถและโรงซ่อมบารุง
มูลค่าของรายการ
ค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริการ สาหรับปี 2562 จานวนเงิน 2.1 ล้ านบาทและปี 2561 จานวนเงิน
1.7 ล้ านบาท
ค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริการค้ างจ่าย สาหรับปี 2562 จานวนเงิน 0.3 ล้ านบาทและปี 2561
จานวนเงิน 0.2 ล้ านบาท
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เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน
การทารายการ
มาตรการในการกากับดูแล
ชื่อ/บริษัท
ความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
มูลค่าของรายการ
เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน
การทารายการ
มาตรการในการกากับดูแล
ชื่อ/บริษัท
ความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
มูลค่าของรายการ
เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน
การทารายการ
มาตรการในการกากับดูแล
ชื่อ/บริษัท
ความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
มูลค่าของรายการ
เงื่อนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน
การทารายการ
มาตรการในการกากับดูแล

รายการระหว่ างกัน
อยูใ่ นนิคมอมตะซิตี ้ ชลบุรี ซึง่ เป็ นแหล่งใกล้ เคียงกับสถานประกอบการ และลูกค้ า อีกทังมี
้ ความ
สะดวกในด้ านสาธารณูปโภคและบริษัท มีการเช่ามาเป็ นระยะเวลานาน ทาให้ ได้ รับอัตราค่าเช่าพื ้นที่
ต่ากว่าผู้เช่ารายอื่นๆ
บริษัท มีการเปรียบเทียบค่าเช่าพื ้นที่และบริการ กับพื ้นที่ใกล้ เคียง
ระดับการทารายการร้ อยละ 0.62 ของต้ นทุนการให้ บริการ
บจ. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์
นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ เป็ นเจ้ าของกิจการ/ผู้ชว่ ยผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ/กรรมการบริหารความ
เสี่ยง
รถบัสร่วมบริการกับทางบริษัท
ปี 2562 จานวนเงิน 3.5 ล้ านบาทและปี 2561 จานวนเงิน 3.6 ล้ านบาท
ร่วมดาเนินเป็ นรถบัสร่วมบริการจานวน 2 คันกับบริษัท มาเป็ นระยะเวลายาวนาน เนื่องจากช่วงแรก
บริษัทต้ องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ซึง่ ปั จจุบนั ไม่มีนโยบายในการเพิ่มรถร่วมบริการ
บริษัทมีการจ่ายค่าจ้ างบริการเช่นเดียวกับรถร่วมบริการอื่นๆ ทังสั
้ ญญา เงื่อนไขและค่าบริการ
ระดับการทารายการร้ อยละ 1.03 ของต้ นทุนการให้ บริการ
นายอาพล เตชากูล
นายปิ ยะ เตชากูลเป็ นพี่ชาย
รถตู้ร่วมบริการกับทางบริษัท
ปี 2562 จานวนเงิน 0.6 ล้ านบาทและปี 2561 จานวนเงิน 0.6 ล้ านบาท
ร่วมดาเนินเป็ นรถตู้ร่วมบริการจานวน 1 คันกับบริษัท มาเป็ นระยะเวลายาวนาน เนื่องจากช่วงแรก
บริษัทต้ องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ซึง่ ปั จจุบนั ไม่มีนโยบายในการเพิ่มรถร่วมบริการ
บริษัทมีการจ่ายค่าจ้ างบริการเช่นเดียวกับรถร่วมบริการอื่นๆ ทังสั
้ ญญา เงื่อนไขและค่าบริการ
ระดับการทารายการร้ อยละ 0.17 ของต้ นทุนการให้ บริการ
นายวินัย พุ่มพิศ
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายปฏิบตั ิการ/ผู้บริหาร
รถตู้ร่วมบริการกับทางบริษัท
ปี 2562 จานวนเงิน 0.8 ล้ านบาทและปี 2561 จานวนเงิน 0.7 ล้ านบาท
ร่วมดาเนินเป็ นรถตู้ร่วมบริการจานวน 1 คันกับบริษัท มาเป็ นระยะเวลายาวนาน เนื่องจากช่วงแรก
บริษัทต้ องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ซึง่ ปั จจุบนั ไม่มีนโยบายในการเพิ่มรถร่วมบริการ
บริ ษัทมีการจ่ายค่าจ้ างบริการเช่นเดียวกับรถร่วมบริการอื่นๆ ทังสั
้ ญญา เงื่อนไขและค่าบริการ
ระดับการทารายการร้ อยละ 0.24 ของต้ นทุนการให้ บริการ
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รายงานของผู ้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญชี ได้ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) สาหรับปี 2561 และ ปี 2562 มีรายละเอียดดังนี ้
รายงานและงบการเงิน
ความเห็น

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี
เกฑณ์ในการแสดงความเห็น
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit
Matters)
ข้ อมูลอื่น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานและงบการเงิน
ความเห็น

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี
เกฑณ์ในการแสดงความเห็น
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit
Matters)

ข้ อมูลอื่น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

31 ธันวาคม 2562
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบการงบการเงินฐานะแสดงการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการ บัญชีที่สาคัญ โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รายงานแบบไม่มีเงื่อนไข
ผู้สอบบัญชีมีความเป็ นอิสระ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี ้
มูลค่าคงเหลือของยานพาหนะสาหรับขนส่ง
การรับรู้รายได้ จากการให้ บริ การ
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ซึง่ รวมถึงอยูใ่ นรายงานประจาปี ของบริ ษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ การเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนัน)
้
ความเห็นของผู้สอบบัญชี ไม่พบว่ามีเรื่ องข้ อมูลอื่นที่ต้องรายงาน
นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874
หรื อนายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930
หรื อนายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730
จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
31 ธันวาคม 2561
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบการงบการเงินฐานะแสดงการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการ บัญชีที่สาคัญ โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รายงานแบบไม่มีเงื่อนไข
ผู้สอบบัญชีมีความเป็ นอิสระ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี ้
มูลค่าคงเหลือของยานพาหนะสาหรับขนส่ง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสาหรับขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ ใช้
การรับรู้รายได้ จากการให้ บริ การ
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่นที่ ซึง่ รวมถึงอยูใ่ นรายงานประจาปี ของบริ ษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนัน)
้ ความเห็นของผู้สอบบัญชี ไม่พบว่ามีเรื่ องข้ อมูลอื่นที่ต้องรายงาน
นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874
หรื อนายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930
หรื อนายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730
จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
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งบการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายการ
ลบ.
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
อะไหล่และวัสดุสิ ้นเปลือง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบนั
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกัน
ยานพาหนะสาหรับขนส่ง
ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 618.75 ล้ านหุ้น มูลค่ าหุ้นละ 0.25 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
เงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม

ปี 2560
ร้ อยละ

ลบ.

ปี 2561
ร้ อยละ

ลบ.

ปี 2562
ร้ อยละ

35.48
44.00
0.70
2.90
13.60
96.68

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

38.07
57.91
0.78
4.07
14.49
115.32

5.23%
7.96%
0.11%
0.56%
1.99%
15.855

40.91
59.76
0.79
3.80
16.24
121.50

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

8.95
552.81
9.35
1.08
572.19
668.87

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

0.83
601.36
8.87
1.19
612.25
727.57

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

0.84
587.62
43.85
1.58
633.89
755.39

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

35.77
95.45
0.67
131.89

5.35%
14.27%
0.10%
19.72%

6.41
38.98
114.60
0.91
160.90

0.88%
5.36%
15.75%
0.12%
22.11%

11.97
39.87
0.83
94.73
2.33
149.73

1.58%
5.28%
0.11%
12.54%
0.31%
19.82%

227.27
16.84
5.14
1.42
250.67
382.56

33.98%
2.52%
0.77%
0.20%
34.47%
57.19%

201.12
23.53
5.00
1.96
231.61
392.51

27.64%
3.23%
0.69%
0.28%
31.84%
53.95%

21.17
137.50
30.52
8.62
2.26
200.07
349.80

2.80%
18.20%
4.04%
1.14%
0.31%
26.49%
46.31%

154.69
123.75
22.49
107.19

18.50%
3.36%
16.03%

154.69
130.87
21.05
124.27

17.99%
2.89%
17.08%

154.69
154.33
180.57

20.43%
23.91%
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รายการ
จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2560
ลบ.
ร้ อยละ
6.40
0.96%
26.48
3.96%
286.31
42.81%
668.87 100.00%

ปี 2561
ลบ.
ร้ อยละ
8.50
1.17%
50.37
6.92%
335.06
46.50%
727.57 100.00%

ปี 2562
ลบ.
ร้ อยละ
10.90
1.44%
59.79
7.91%
405.59
53.69%
755.39 100.00%

รายงานงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ผลกาไรและขาดทุน)
รายการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ลบ.

ร้ อยละ

ลบ.

ร้ อยละ

ลบ.

ร้ อยละ

347.50

99.67%

421.88

99.53%

456.96

99.58%

1.14

0.33%

1.98

0.47%

1.93

0.42%

348.64

100.00%

423.86

100.00%

458.89

100.00%

266.25

76.37%

314.02

74.09%

339.57

74.00%

39.64

11.37%

46.63

11.00%

51.72

11.27%

305.89

87.74%

360.65

85.09%

391.29

85.27%

42.75

12.26%

63.21

14.91%

67.60

14.73%

(13.66)

(3.92%)

(15.80)

(3.73%)

(12.89)

(2.81%)

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

29.09

8.34%

47.41

11.18%

54.71

11.92%

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

(2.84)

(0.81%)

(6.50)

(1.53%)

(7.89)

(1.72%)

กาไรสาหรั บปี

26.25

7.53%

40.91

9.65%

46.82

10.20%

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

-

-

0.92

0.22%

(0.91)

(0.20%)

ผลกระทบของภาษีเงินได้

-

-

(0.19)

(0.05%)

0.18

0.04%

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรั บปี

-

-

0.73

0.17%

(0.73)

(0.16%)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

26.25

7.53%

41.64

9.82%

46.09

10.04%

กาไรขาดทุน :
รายได้
รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนการให้ บริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

กาไรต่ อหุ้น (บาท)
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน

0.530

0.079

0.079

กาไรต่อหุ้นปรับลด

0.050

0.072

0.078
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รายงานงบกระแสเงินสด
รายการ
ปี 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายยานพานะสาหรับขนส่งและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ตัดจาหน่ายกาไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะสาหรับขนส่ง
สารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
รายได้ ดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานเพิ่มขึ ้น
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
อะไหล่และวัสดุสิ ้นเปลือง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี ้สินดาเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื ้น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รับดอกเบี ้ย
จ่ายดอกเบี ้ย
รับคืนภาษีเงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย
จ่ายภาษีเงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกัน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
จ่ายชาระเจ้ าหนี ้ค่าสินทรัพย์
ซื ้อยานพาหนะสาหรับขนส่งและอุปกรณ์
ซื ้อที่ดิน
เงินสดรับจากการจาหน่ายยานพาหนะสาหรับขนส่ง
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ ้น
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับล่วงหน้ าค่าหุ้น

หน่ วย : ล้ านบาท
ปี 2561
ปี 2562

29.09

47.41

54.71

46.82
0.12
(0.12)
1.21
(0.09)
13.66
90.69

54.08
(0.77)
1.33
(0.12)
15.80
117.73

57.60
(0.27)
0.01
2.97
(0.16)
12.89
127.75

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

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

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

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

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

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

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

8.12
(0.83)
(7.18)
2.86
2.97

(0.01)
(0.71)
(7.85)
(34.18)
1.30
(41.45)

22.49

6.41
1.70
21.05

5.55
22.00
58.72
-

56

ข ้อมูลทางการเงินทีส
่ าคัญ

รายการ
จ่ายชาระหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ยานพาหนะสาหรับขนส่งเพิ่มขึ ้นจากการทาสัญญาเช่าการเงิน
รายการซื ้อสินทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ จ่ายชาระ

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

179.09
0.83

หน่ วย : ล้ านบาท
ปี 2561
ปี 2562
(103.14)
(120.82)
(15.64)
(34.27)
(89.62)
(68.82)
2.59
2.84
35.48
38.07
38.07
40.91

96.14
0.70

37.33
0.18
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คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
รายได้ รวม
บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมสาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 348.64 ล้ านบาท 423.86 ล้ านบาทและ 458.89 ล้ านบาท ตามลาดับ แสดง
ตาราง สัดส่วนรายได้ รวมสาหรับปี ดังนี ้
รายการ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
1. รถโดยสารของบริษัท
277.66
79.90%
352.40
83.53%
390.55
85.47%
1.1 รถบัส
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. รถโดยสารร่ วมบริการ
69.84
20.10%
69.48
16.47%
66.41
14.53%
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
347.50 100.00%
421.88 100.00%
456.96 100.00%
รายได้ อ่ นื
1.14
1.98
1.93
รายได้ จากการให้ บริ การ สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 347.50 ล้ านบาท 421.88 ล้ านบาทและ 456.96 ล้ านบาท ตามลาดับ
ซึง่ ตลอด 3 ปี ที่ผ่านมาเกิดจากการขยายการให้ บริการแก่กลุม่ ลูกค้ ารายเดิมและกลุม่ ลูกค้ ารายใหม่ รายละเอียดดังนี ้
สาหรับปี 2560 บริษัทฯ มีจานวนลูกค้ าที่ให้ บริการทังหมด
้
34 ราย โดยใช้ รถโดยสารให้ บริการจานวน 328 คัน ประกอบด้ วย
2 รู ปแบบ 1) รถโดยสารของบริ ษัทจานวน 238 คัน ได้ แก่รถบัส 186 คัน รถมินิบัส 11 คัน รถตู้ 33 คันและรถตู้ วีไอพี 8 คัน 2) รถ
โดยสารร่วมบริการจานวน 90 คัน ได้ แก่ รถตู้ 80 คันและรถบัส 10 คัน ซึง่ ในระหว่างปี มีการซื ้อรถโดยสารเพิ่มจานวน 62 คัน ได้ แก่ รถ
บัส 39 คัน รถมินิบสั 6 คัน รถตู้ 12 คันและรถตู้ วีไอพี 5 คัน และขายรถตู้ 1 คัน
สาหรับปี 2561 บริษัทฯ มีจานวนลูกค้ าที่ให้ บริการทังหมด
้
35 ราย โดยใช้ รถโดยสารให้ บริการจานวน 370 คัน ประกอบด้ วย
2 รู ปแบบ 1) รถโดยสารของบริ ษัทจานวน 280 คัน ได้ แก่รถบัส 193 คัน รถมินิบัส 28 คัน รถตู้ 51 คันและรถตู้ วีไอพี 8 คัน 2) รถ
โดยสารร่วมบริการจานวน 90 คัน ได้ แก่ รถตู้ 80 คันและรถบัส 10 คัน ซึง่ ในระหว่างปี มีการซื ้อรถโดยสารเพิ่มจานวน 44 คัน ได้ แก่ รถ
บัส 9 คัน รถมินิบสั 17 คัน และรถตู้ 18 คันและขายรถบัส 2 คัน
สาหรับปี 2562 บริษัทฯ มีจานวนลูกค้ าที่ให้ บริการทังหมด
้
39 ราย โดยใช้ รถโดยสารให้ บริการจานวน 382 คัน ประกอบด้ วย
2 รู ปแบบ 1) รถโดยสารของบริ ษัทจานวน 308 คัน ได้ แก่รถบัส 192 คัน รถมินิบัส 30 คัน รถตู้ 79 คันและรถตู้ วีไอพี 7 คัน 2) รถ
โดยสารร่วมบริการจานวน 74 คัน ได้ แก่ รถตู้ 63 คันและรถบัส 11 คัน ซึง่ ในระหว่างปี มีการซื ้อรถโดยสารเพิ่มจานวน 30 คัน ได้ แก่ รถ
มินิบสั 2 คัน และรถตู้ 28 คันและขายรถบัส 1 คัน
ถึงแม้ ว่าปี 2563 มีลกู ค้ าบางรายไม่ต่อสัญญาให้ บริ การแล้ ว ซึ่ง บริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมแผนสาหรับการขยายการให้ บริ การ โดย
การเพิ่มจานวนรถให้ กบั กลุม่ ลูกค้ ารายเดิมและการหาลูกค้ าใหม่มาทดแทนจากการขยายฐานลูกค้ าใหม่ไปนอกเขตภาคตะวันออก
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รายได้ อ่ ืน ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยรับเงินฝากธนาคาร กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สินและรายได้ อื่น อาทิ รายได้ จากการให้ บริ การ
ด้ านการบริหารเพิ่มเติมแก่รถร่วมบริการ เงินรับคืนกองทุนสารองเลี ้ยงชีพพนักงานลาออก และการขายอะไหล่ที่เสื่อมสภาพ เป็ นต้ น
สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 1.14 ล้ านบาท 1.98 ล้ านบาทและ 1.93 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.33 ร้ อยละ
0.47 และร้ อยละ 0.42 ของรายได้ รวม
สาหรับปี 2562 มีการขายรถบัสจานวน 1 คัน เกิดกาไรจากการจาหน่าย 0.41 ล้ านบาท (ปี 2561 มีการขายรถบัสจานวน 2
คัน เกิดกาไรจากการจาหน่าย 1.01 ล้ านบาท) และการขายอะไหล่เก่าที่เลิกใช้ งานแล้ ว
กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ น
บริ ษัทฯ กาไรขัน้ ต้ นสาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 81.25 ล้ านบาท 107.86 ล้ านบาทและ 117.39 ล้ านบาท ตามลาดับ แสดง
กราฟ กาไรขันต้
้ นและอัตรากาไรขันต้
้ นสาหรับปี ดังนี ้
กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ น
23.38%

25.69%

25.57%

23.00%

100
50

28.00%

81.25

117.39

107.86

18.00%
13.00%

0

8.00%

ปี 2560

ปี 2561
กาไรขันต้
้ น

ปี 2562
อัตรากาไรขันต้
้ น

การเพิ่มขึน้ ของกาไรขัน้ และอัตรากาไรขัน้ ต้ นตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากบริ ษัท ฯ มีรายได้ จากการให้ บริ การเพิ่มขึน้ ตามที่กล่าว
ข้ า งต้ นและต้ นทุน การให้ บ ริ การที่ ล ดลง ส าหรั บ ปี 2560 ถึงปี 2562 เท่า กับ 266.25 ล้ า นบาท 314.02 ล้ า นบาทและ 339.57 ล้ า นบาท
ตามล าดับ หรื อคิ ด เป็ นสัด ส่ว นต้ น ทุน การให้ บ ริ การต่อรายได้ จากการให้ บ ริ การเท่า กับ ร้ อยละ 76.62 ร้ อยละ 74.43 และร้ อยละ 74.31
ตามลาดับ แสดงกราฟ สัดส่วนต้ นทุนการให้ บริการสาหรับปี ดังนี ้
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100.00%
80.00%

76.62%

74.43%

74.31%

80.00%

2.33%
3.34%
6.27%

2.55%
3.81%
5.62%
12.02%

60.00%
40.00%

60.00%

12.83%

2.46%
3.49%
4.96%
12.26%

40.00%

17.46%

14.11%

12.64%

14.26%

15.30%

16.73%

20.13%

21.85%

20.94%

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

20.00%
0.00%

20.00%
0.00%

ค่าน ้ามัน

เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น

ค่าบริ การรถร่ วม

ค่าเสือ่ มราคา

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับรถ

ค่าเบี ้ยประกันภัยและพรบ.

ต้ นทุนบริ การอื่น

รวม

ต้ นทุนการให้ บริการ ที่มีการเปลี่ยนแปลงสาหรับปี 2560 ถีงปี 2562 ดังนี ้
ค่าน ้ามันเท่ากับ 69.96 ล้ านบาท 92.20 ล้ านบาทและ 95.68 ล้ านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นร้ อยละ 20.13 ร้ อยละ 21.85
และร้ อยละ 20.94 ของรายได้ จากการให้ บริ การ มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโดยอิงจากราคานา้ มันเชือ้ เพลิงประเภทดีเซลขายปลีก
เฉลี่ยที่มีการผันผวนในทุกปี เท่ากับ 25.74 บาท 28.44 บาทและ 26.50 บาท ตามลาดับ ถึงแม้ ว่าปริ มาณรถโดยสารเพิ่มทุกปี เท่ากับ
238 คัน 280 คันและ 308 คัน ซึ่งเห็นได้ ว่าปี 2562 สัดส่วนค่านา้ มันลดลงจากปี 2561 ประมาณร้ อยละ 0.91 มาจากราคานา้ มัน
ดีเซลขายเฉลี่ยลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อีกทังบริ
้ ษัทฯ มีการบริหารจัดการควบคุมต้ นทุนน ้ามันอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการใช้ ประสบการณ์การดาเนินธุรกิจที่ผ่านมา ทาให้ ต้นทุนค่าน ้ามันลดลง
เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงานอื่นเท่ากับ 49.57 ล้ านบาท 64.56 ล้ านบาทและ 76.47 ล้ านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ น
ร้ อยละ 14.26 ร้ อยละ 15.30 และร้ อยละ 16.73 ของรายได้ จากการให้ บริ การ มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเพิ่มขึน้ มาจากการเพิ่ม
ปริ มาณรถโดยสารทุกปี เท่ากับ 238 คัน 280 คันและ 308 คัน ทาให้ ต้องจัดเตรี ยมนักขับและต้ นทุนอื่นเกี่ยวกับการให้ บริ การ อีกทัง้
การปรับฐานค่าแรงประจาปี ของนักขับและฝ่ ายซ่อมบารุง ส่งผลให้ มีคา่ ใช้ จา่ ยเงินเดือนและผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ ้นทุกปี
ค่าบริการรถร่วมเท่ากับ 60.69 ล้ านบาท 59.52 ล้ านบาทและ 57.75 ล้ านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นร้ อยละ 17.46 ร้ อยละ
14.11 และร้ อยละ 12.64 ของรายได้ จากการให้ บริการมีแนวโน้ มสัดส่วนลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีการควบคุมกระบวนการเดินรถที่ดี
หากในระหว่างปี รถโดยสารของบริ ษัท เกิ ดอุบัติ เหตุหรื อซ่อมบารุ ง ทางบริ ษั ท ก็จะใช้ รถโดยร่ ว มบริ การวิ่งแทน ซึ่งท าให้ สัดส่วน
ค่าบริการรถร่วมมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าเสื่อมราคาเท่ากับ 44.57 ล้ านบาท 51.72 ล้ านบาทและ 54.94 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 12.83 ร้ อยละ
12.26 และร้ อยละ 12.02 ของรายได้ จากการให้ บริ การ มีแนวโน้ มสัดส่วนลดลงมาจากรถโดยสารของบริ ษัทเริ่ มทยอยหมดค่าเสื่อม
ราคาครบ 10 ปี สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 5 คัน 20 คันและ 1 คัน ตามลาดับและ ปี 2563 จานวน 10 คัน ซึง่ จะทาให้ ต้นทุน
ส่วนนี ้ลดลง
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ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริษัทฯ มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริหารสาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 39.64 ล้ านบาท 46.63 ล้ านบาทและ 51.72 ล้ านบาท ตามลาดับ
หรือคิดเป็ นร้ อยละ 11.37 ร้ อยละ 11.00 และร้ อยละ 11.27 ของรายได้ รวม แสดงตาราง สัดส่วนค่าใช้ จา่ ยในการบริหารสาหรับปี ดังนี ้
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ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย เป็ นค่าใช้ จ่ายเกี่ยวข้ องฝ่ ายปฏิบัติการ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ อื่น อาทิ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลาและค่าใช้ จ่ายในการเดินทางที่เกี่ยวข้ องกับลูกค้ า เป็ นต้ น สาหรับปี 2560 ถึงปี
2562 เท่ากับ 13.87 ล้ านบาท 16.60 ล้ านบาท และ 19.05 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.98 ร้ อยละ 3.92 และร้ อยละ
4.15 ของรายได้ รวม มีการเปลี่ยนแปลงสัด ส่วนเพิ่มขึน้ ตามปริ มาณรถโดยสารที่ เพิ่มขึน้ ทุกปี เนื่ องจากต้ องเพิ่มเจ้ า หน้ าที่ฝ่าย
ปฏิบตั ิการในการควบคุมนักขับเกี่ยวกับกระบวนการเดินรถให้ กับ ลูกค้ าเพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานสาหรับรองรับการ
ขยายการให้ บริการ
ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร เป็ นค่าใช้ จ่ายดาเนินกิจการของบริ ษัท ประกอบด้ วย เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ค่าที่ปรึกษา ค่าสอบ
บัญชี และค่าบริการอื่น อาทิ ค่าบริการดูแลเว็บไซต์และค่าบริการเก็บขยะ เป็ นต้ น สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 25.77 ล้ านบาท
30.03 ล้ านบาท และ 32.67 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.39 ร้ อยละ 7.08 และร้ อยละ 7.12 ของรายได้ รวม มีการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนเพิ่มขึน้ มาจากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงานตามการปรับเพิ่มกาลังคนและการ
ปรับฐานเงินเดือนประจาปี อีกทังการปรั
้
บสารองผลประโยชน์พนักงานตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
สาหรับการปรับอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม กรณีนายจ้ างเลิกจ้ างลู กจ้ างที่ทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึน้ ไปให้ มีสิทธิได้ รับค่าชดเชยไม่
น้ อยกว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย 400 วัน ซึง่ เป็ นค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียวในปี 2562
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงินประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยเงินกู้จากธนาคารสาหรับการซื ้อที่ดิน ดอกเบี ้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและดอกเบี ้ยตาม
สัญญาเช่าการเงิน เป็ นต้ น สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 13.66 ล้ านบาท 15.80 ล้ านบาท และ 12.89 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 3.92 ร้ อยละ 3.73 และร้ อยละ 2.81 ของรายได้ รวม มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนลดลง ส่วนใหญ่มาจากอัตราดอกเบี ้ยตามสัญญาเช่า
การเงินที่ได้ รับลดลงจากเดิมอย่างมีสาระสาคัญ สาหรับปี 2562 เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมอยู่ที่ประมาณร้ อย 3.58 - 3.85 ถึงแม้ ว่า
บริ ษัทจะมีการลงทุนในรถโดยสารอีก 30 คันในระหว่างปี โดยบริ ษัทมียานพาหนะภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินที่ผ่อนชาระคงเหลือจานวน 190
คัน ซึง่ สัญญาจะผ่อนชาระครบกาหนดในปี 2563 จานวน 46 คัน ปี 2564 จานวน 26 คัน ปี 2565 จานวน 63 คัน และปี 2566 จานวน 55 คัน
ตามลาดับ
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กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
บริษัทฯ มีกาไรสุทธิในปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 26.25 ล้ านบาท 40.91 ล้ านบาท และ 46.82 ล้ านบาท ตามลาดับหรือคิดเป็ นอัตรา
กาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 7.53 ร้ อยละ 9.65 และร้ อยละ 10.20 ของรายได้ รวม ดังนี ้
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
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ปี 2562

อัตรากาไรสุทธิ

การเพิ่มขึน้ ของอัตรากาไรสุทธิ ตลอดสามปี หลักๆ มาจากรายได้ จากการให้ บริ การที่เพิ่มขึน้ ตามปริ มาณรถโดยสารของบริ ษัทที่
เพิ่มขึ ้น อีกทังบริ
้ ษัทฯ มีการบริหารต้ นทุนการการให้ บริ การที่ดีขึ ้นและค่าเสื่อมราคาของรถโดยสารของบริษัท เริ่มทยอยครบ 10 ปี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 รวมทังสิ
้ ้น 34 คันแล้ ว
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การวิเคราะห์ งบแสดงฐานะทางการเงิน
รวมสินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 668.87 ล้ านบาท 727.57 ล้ านบาทและ 755.39 ล้ านบาท
ตามลาดับ รายละเอียดดังนี ้
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ประกอบด้ วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเช็ครับลงวันที่ล่วงหน้ า เป็ นต้ น ณ วันที่ 31
ธันวาคม สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 35.48 ล้ านบาท 38.07 ล้ านบาท และ 40.91 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 5.31 ร้ อยละ 5.23 และร้ อยละ 5.42 หลักๆ มาจาก 2 ส่วนคือ 1) ผลดาเนินงานของบริษัทที่มีผลกาไรเพิ่มขึ ้นทุกปี ตลอด 3 ปี ที่ผ่าน
เท่ากับ 26.25 ล้ านบาท 40.91 ล้ านบาท และ 46.82 ล้ านบาท ตามลาดับ 2) บริ ษัท มีออกเครื่ องมือทางการเงินจากการจัด สรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท รุ่นที่ 1 จานวน 123,750,000 หน่วย (1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ) ราคาใช้ สิทธิ 0.85
บาทและมีอายุ 2 ปี รายละเอียดดังนี ้
ครัง้ ที่
จานวนหุ้นสามัญ
จานวนเงิน
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 ได้ ให้ สิทธิแปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ครัง้ สุดท้ ายเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยบริษัท ได้ รับเงินจาก
การเพิ่มทุนทังสิ
้ ้นรวม 103.96 ล้ านบาท และมีใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีการใช้ สิทธิจานวน 1,439,746 หน่วย
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 44.00 ล้ านบาท 57.91 ล้ านบาทและ 59.76
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.58 ร้ อยละ 7.96 และร้ อยละ 7.91 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายละเอียดลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนี อ้ ื่น
ดังนี ้
(หน่วย: พันบาท)
รายการ
ลูกหนี ้การค้ า
รายได้ จากการให้ บริการค้ างรับ
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี ้อื่น
รวม

ปี 2560
42,178
1,727
86
12
44,003

ปี 2561
55,757
1,946
58
150
57,911

ปี 2562
57,375
1,867
86
440
59,764

ลูกหนีก้ ารค้ า ประกอบด้ วย ลูกค้ าจากการให้ บริการและลูกค้ าจากการให้ บริการค้ างรับ โดยบริษัท ฯ มีลกู หนี ้การค้ า ณ วันที่
31 ธันวาคม สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 43.91 ล้ านบาท 57.70 ล้ านบาท และ 59.24 ล้ านบาท ตามลาดับ มีลกู ค้ าเพิ่มขึ ้นทุก
ปี มาจากการให้ บริ การที่เพิ่มขึน้ และมีลกู ค้ าบางรายได้ รับเครดิตเทอมมากกว่าเครดิตเทอมปกติอยู่ที่ประมาณ 30 วัน แต่เนื่องจาก
ข้ อจากัดบางอย่าง ซึ่งทางผู้บริ หารได้ พิจารณาเห็นสมควรแล้ ว ทัง้ นีร้ ะยะเวลาการเก็บหนีเ้ ฉลี่ยเท่ากับ 41 วัน 43 วัน และ 46 วัน
ตามลาดับ ในอัตราส่วนที่ใกล้ เคียงกัน บริษัทฯ ยังคงมีการบริหารจัดการการเก็บหนี ้ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

63

ข ้อมูลทางการเงินทีส
่ าคัญ

ลูกค้ าอื่น ประกอบด้ วย เงินทดรองจ่ายพนักงานเกี่ยวกับการดาเนินงานและเงินทดรองจ่ายให้ กับลูกค้ า อาทิ ค่าทางด่วน
และค่าเบี ้ยเลี ้ยงนักขับนอกสถานที่ เป็ นต้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 0.09 ล้ านบาท 0.21 ล้ านบาท
และ 0.52 ล้ านบาท ตามลาดับ ส่วนใหญ่เป็ นการขายรถโดยสารเก่าและขายแชสซีเก่า
ยานพาหนะสาหรั บขนส่ ง ประกอบด้ วย รถบัส รถมินิบัส รถตู้ รถตู้วีไอพี และรถสนับสนุนการซ่อมบารรุ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 บริ ษัท มียานพาหนะสาหรับขนส่ง เท่ากับ 552.81 ล้ านบาท 601.36 ล้ านบาทและ 587.62 ล้ านบาท
ตามลาดับหรือคิดเป็ นร้ อยละ 82.65 ร้ อยละ 82.65 และร้ อยละ 77.79 ของสินทรัพย์รวม มีรายละเอียดดังนี ้
แสดงตาราง จานวนยานพาหะสาหรับขนส่ ง
(หน่วย: คัน)
ประเภท
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
สัญญาเช่ า
กรรมสิทธิ์ของ คิดค่ าเสื่อมครบ 10 ปี (สะสม)
การเงิน
บริษัท
รถบัส
186
193
192
84
108
33
รถมินิบสั
11
28
30
27
3
1
รถตู้
33
51
79
72
7
รถตู้ วีไอพี
8
8
7
5
2
รวมรถโดยสาร
238
280
308
188
120
34
รถสนับสนุนฯ
7
8
10
รวม
245
288
318
188
120
34
แสดงตาราง สรุ ปข้ อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะขนส่ ง
รายการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี
จานวนยานพาหนะภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
188
143
118
จานวนยานพาหนะที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท
120
165
190
จานวนยานพาหนะทีห่ มดค่าเสื่อมราคา 10 ปี
1
10
9

2565
55
253
16

ปี 2566
308
21

ปี 2567
25

บริ ษัทฯ มีการลงทุนยานพาหนะสาหรับขนส่งตลอด 3 ปี ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องตามข้ อมูลที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น แต่สาหรับปี
2562 ยานพาหนะสาหรับขนส่งรวมลดลงจากปี 2561 มาจากเริ่มทยอยค่าเสื่อมราคาครบ 10 ปี และในระหว่างปี มีการจัดประเภทรถ
สาหรับบริหาร 2 คัน อยูใ่ นภายใต้ รายการ ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ แทน
ที่ดิน ส่ วนปรั บปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์ ประกอบด้ วย ที่ดินแปลงบ้ านเก่า รถสาหรับผู้บริ หาร อุปกรณ์ เครื่ องใช้ สานักงาน
เครื่ องตกแต่งสานักงาน เครื่ องมือเครื่ องใช้ และสินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 บริ ษัทฯ ที่ดิน ส่วน
ปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์เท่ากับ 9.35 ล้ านบาท 8.87 ล้ านบาทและ 43.85 ล้ านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นร้ อยละ 1.40 ร้ อย
ละ 1.22 และร้ อยละ 5.80 ของสินทรัพย์รวม เนื่องจากปี 2562 บริ ษัทมีการซื ้อที่ดินสาหรับเตรียมก่อสร้ างเป็ นอาคารสานักงานใหญ่
และลานจอดรถและศูนย์ซอ่ มที่ อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีจานวน 34.18 ล้ านบาท
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หนีส้ ินรวม
บริ ษัทฯ มีหนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 382.56 ล้ านบาท 392.51 ล้ านบาท และ 349.80 ล้ าน
บาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นร้ อยละ 57.19 ร้ อยละ 53.95 และร้ อยละ 46.31 ของรวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี ้
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 35.77 ล้ านบาท 38.98 ล้ านบาทและ 39.87
ล้ านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นร้ อยละ 5.35 ร้ อยละ 5.36 และร้ อยละ 5.28 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม แสดงตาราง เจ้ าหนี ้
การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ดังนี ้
(หน่วย: พันบาท)
รายการ
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้การค้ า - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้อื่น
รวม

ปี 2560
24,833
1,142
9,795
35,770

ปี 2561
26,922
1,276
10,781
38,979

ปี 2562
28,641
1,195
10,032
39,868

เจ้ าหนีก้ ารค้ า ประกอบด้ วย ค่านา้ มัน ค่ารถร่วม และค่าอะไหล่ เป็ นต้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562
บริ ษัท มีเจ้ าหนีก้ ารค้ าเท่ากับ 25.98 ล้ านบาท 28.20 ล้ านบาท และ 29.84 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 72.63 ร้ อยละ
72.34 และร้ อยละ 74.84 ของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นรวม มีจานวนเพิ่มขึ ้นทุกปี มาจากการปริ มาณรถโดยสารที่เพิ่มขึ ้นทุกปี อีก
ทังบริ
้ ษัทฯ มีเครดิตเทอมที่ได้ รับจากเจ้ าหนี ้การค้ าเฉลี่ยประมาณ 30-90 วัน ขึน้ อยู่กับการต่อรองกับทางเจ้ าหนี ้การค้ า ซึ่งระยะเวลา
การชาระหนี ้เฉลี่ยเท่ากับ 33 วัน 31 วันและ 31 วันมีระยะเวลาที่ใกล้ เคียงกัน
เจ้ าหนีอ้ ่ ืน ประกอบด้ วย เจ้ าหนีค้ ่าสินทรัพย์ เงินทดรองรับ ค่าที่ปรึกษา ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย อาทิ ค่าเบี ้ยประกัน ค่าเช่าและ
ค่าบริ การ เป็ นต้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 บริ ษัทฯ มีเจ้ าหนีก้ ารค้ าเท่ากับ 9.79 ล้ านบาท 10.78 ล้ านบาท
และ 10.03 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 27.37 ร้ อยละ 27.66 และร้ อยละ 25.16 ของเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่นรวม
การเพิ่มขึ ้นหลักๆ มาจากค่าเบี ้ยประกันภัยและพรบ. และค่าบริการพื ้นที่จอดรถ
เงินกู้ระยะยาว สาหรับปี 2562 บริ ษัท มีวงเงินกู้ยืมระยาวจากการจดทะเบียนจานองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างเป็ นจานวน 40 ล้ าน
บาทกับธนาคารแห่งหนึ่ง ซึง่ ได้ รับเงินมาแล้ ว 22 ล้ านบาทสาหรับการซื ้อที่ดิน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าการเงิน ประกอบด้ วย แบบสัญญาเช่าซื ้อและแบบสัญญาเช่าทางการเงิน เท่ากับ 322.72 ล้ านบาท 315.72
ล้ านบาท และ 232.23 ล้ านบาท ตามลาดับหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 48.25 ร้ อยละ 43.39 และร้ อยละ 30.74 ของหนีส้ ินและส่วนของ
เจ้ าของรวม โดยมีรายละเอียดหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายการ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
95.45
114.60
94.73
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
227.27
201.12
137.50
รวม
322.72
315.72
232.23
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บริ ษัทฯ มีหนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง เนื่องจากสัญญาทยอยผ่อนชาระครบกาหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี
2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 32 คัน 19 คันและ 27 คัน ตามลาดับ อีกทังบริ
้ ษัท ฯ ได้ รับอัตราดอกเบีย้ ตามสัญญาลดลงอย่างต่อเนื่ อง
เท่ากับร้ อยละ 3.70-4.05 ร้ อยละ 3.60-3.88 และ 3.58-3.85 จึงทาให้ มีแนวโน้ วลดลง
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ฯ มี ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น รวมส าหรั บ ปี 2560 ถึ ง ปี 2562 เท่า กับ 286.31 ล้ า นบาท 335.06 ล้ า นบาท และ 405.59 ล้ า นบาท
ตามลาดับหรือคิดเป็ นร้ อยละ 42.81 ร้ อยละ 46.05 และร้ อยละ 53.69 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม แสดงตาราง ส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี ้
(หน่วย : บาท)
รายการ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
123,749,951
130,865,945.25
154,327,514.50
เงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้น
22,493,185
21,048,125
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
107,189,597
124,267,984
180,575,750
กาไรสะสม-จัดสรรแล้ วสารองตามกฏหมาย
6,400,000
8,500,000
10,900,000
กาไรสะสม-ยังไม่ได้ จดั สรร
26,476,904
50,372,736
59,788,031
รวม
286,309,637
335,054,790
405,591,295
จานวนหุ้นสามัญ
494,999,804
523,463,781
617,310,058
หลักๆ มาจาก 2 ส่วนคือ 1) ผลดาเนินงานของบริษัทที่มีผลกาไรเพิ่มขึ ้นทุกปี ตลอด 3 ปี ที่ผ่านเท่ากับ 26.25 ล้ านบาท 40.91 ล้ านบาท
และ 46.82 ล้ านบาท ตามลาดับ 2) บริ ษัทมีออกเครื่ องมือทางการเงินจากการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท รุ่นที่ 1
ได้ รับเงินจานวน 103,963,716 บาท ทาให้ บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้ และสามารถประกาศจ่ายเงินปั นผลทุกปี แสดงตารางการจ่ายเงิน
ปั นผล ดังนี ้
ปี
เงินปั นผลจ่ าย
เงินปั นผลจ่ ายต่ อ
อัตราการจ่ ายเงินปั น
อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือ
(ล้ านบาท)
หุ้น
ผล
หุ้น
หุ้นปั น
เงิน
(บาท)
(ร้ อยละ)
ประจาปี เมื่อวันที่
ผล
สด
2560
13.75 5.93
0.04473
94.79%
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
2561
- 15.64
0.030
62.96%
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
2562
- 21.9
0.040
56.51%
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
เงินปั นระหว่าง
- 12.35
0.020
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
กาล
5/ 2562
2563
- 12.35
0.020
55.59%
หมายเหตุ :
- * เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่ออนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองและ
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ดังนันแสดงให้
้
เห็นว่าบริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับร้ อยละ 1.34
ร้ อยละ 1.17 และร้ อยละ 0.86 รายละเอียดดังนี ้
อัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น
600
500
400
300
200
100
0

1.34

1.17
0.86
392.51

382.56
286.31

ปี 2560

349.8
335.06

ปี 2561
รวมหนี ้สิน

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

405.59

1.5
1.3
1.1
0.9
0.7
0.5
0.3
0.1
-0.1

ปี 2562
อัตราส่วนหี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องจากหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินทยอยผ่อนชาระครบกาหนดตามสัญญา
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
บริ ษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับร้ อยละ 0.73 ร้ อยละ 0.72 และร้ อยละ 0.81 มี
รายการที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงดังนี ้
สินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 96.68 ล้ านบาท 115.32 ล้ านบาท และ 121.50 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.45 ร้ อยละ
15.85 และร้ อยละ 16.09 หลักๆ มาจากผลการประกอบการสาหรับปี และเงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
หนีส้ ินหมุนเวียนเท่ากับ 131.89 ล้ านบาท 160.90 ล้ านบาท และ 149.73 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 19.72 ร้ อยละ
22.11 และร้ อยละ 19.82 หลักๆ มาจากสัญญาเช่าการเงินทยอยผ่อนชาระครบกาหนดตามที่กล่าวข้ างต้ น
สาหรับวงจรเงินสดของบริษัท สาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 9 วัน 13 วัน และ 16 วัน มีแนวโน้ มที่เพิ่มขี ้นเกิดจาก บริษัทฯ มีการ
ให้ เครดิตเทอมลูกหนี ้การค้ าบางรายเกินกว่าเครดิตเทอมปกติ วันให้ วงจรเงินสดมีระยะเวลายาวนานขึ ้น
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษา ข้ อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพิ่มเติมได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) ของบริษัทฯ แสดงที่ไว้ ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ www.atp30.com
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
นายชาติชาย พานิชชีวะ
อายุ 58 ปี
ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 31 ตุลาคม 2548
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศและสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยซาน ฟรานซิ สโก รัฐแคลิฟอเนียร์
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สาขาการธนาคาร มหาวิทยาลัยซาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น
9/2547
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 5 แห่ ง
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ.เอทีพี 30
2548 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ ษทั /ประธานกรรมการบริ หาร บมจ.เอทีพี 30
2551 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บมจ.ชีวาทัย
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ บมจ.ทีทีแอล อุตสาหกรรม
2548 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บมจ.ไทยศรี ประกันภัย
2537 - ปั จจุบนั
กรรมการ บมจ. คาเธ่ยล์ ีส แพลน
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : 16 แห่ ง
2562 - ปั จจุบนั
Member of Executive Committee Casualty insurance association
2561 - ปั จจุบนั
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 - ปั จจุบนั
รองประธานสายงานส่งเสริ มการค้าการลงทุนคณะผูบ้ ริ หาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย
2558 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. ค้าไพบูลย์
2557 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. ทุนไพบูลย์
2556 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. ชีวาทัย อินเตอเชนจ์
2554 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บจ. โกลบอล เอ็นไวรอน เมนทอล เทคโนโลยี
2551 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการบริ หาร บจ. บางกอก คริ สตัล
2551 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. ชีวาทัย ฮัพ ซูน
2551 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. ดีที แอนด์จี
2549 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. ไพลักษณ์
2548 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. กรมดิษฐ์ พาร์ค
2547 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. อมตะ ปิ โตรเลียม
2545 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บริ ษทั ช้างไอแลนด์รีสอร์ท
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 31 ตุลาคม 2548
2540 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. ชาติชีวะ
2536 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. สี มาธานี
2529 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. ไพบูลย์ ธุรกิจ
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : 13.01% (80,325,000 หุน้ )
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : 3.06% (18,900,000 หุน้ )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสนางสมหะทัย พานิชชีวะ

อายุ 58 ปี
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
อายุ 57 ปี
รองประธานกรรมการบริษัท/ทีป่ รึกษา/กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 31 ตุลาคม 2548
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์วทิ ยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
- ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต บริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเครื่ องกลขนถ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
- 2557 : วิทยาการประกันภัยระดับสูง สานักงานคณะกรรมการกากับและดูแลส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
- ผูบ้ ริ หารระดับสูง ด้านวิทยาการตลาดทุน รุ่ นที่ 25/2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่ น 9/2560 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการบริ หารจัดการด้านความมัน่ คงขั้นสูง รุ่ น 11/2562 มูลนิธิการจัดการเพื่อความมัน่ คง (Security
Management Foundation
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น
110/2557
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ ง
2548 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการบริ ษทั /ที่ปรึ กษา/กรรมการบริ หาร บมจ. เอทีพี 30
2562 - ปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการอาวุโสและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่วศิ วกรรม บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน่
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : 2 แห่ ง
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจ. อมตะ เน็ทเวอร์ค
2547 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจ.อมตะ ปิ โตรเลียม
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : 6.93% (42,750,000 หุน้ )
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชายนางสมหะทัย พานิชชีวะ ซึ่งเป็ นคู่สมรส นายชาติชาย
พานิชชีวะ
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
นายปิ ยะ เตชากูล
อายุ 53 ปี
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดั การ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 31 ตุลาคม 2548
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริ หารรัฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
- หลักสูตรวิทยาการจัดการสาหรับผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ น 2/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น
110/2557
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. เอทีพี 30
2548 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร/กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : 1 แห่ ง
2547 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจ. แก๊สแอนด์เกียร์ โซลูชนั่ ส์
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : 8.91% (55,000,000 หุน้ )
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : 7.36% (45,419,894 หุน้ )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
นางสมหะทัย พานิชชีวะ / ชื่อ - สกุลเดิม : สมหะทัย กรมดิษฐ์
อายุ 54 ปี
กรรมการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 30 เมษายน 2556
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี คณะครุ ศาสตร์บริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 104/2551
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 3 แห่ ง
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษทั บมจ. เอทีพี 30
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บมจ. อมตะ วี เอ็น
2551 - ปั จจุบนั
กรรมการ บมจ. ชีวาทัย
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : 13 แห่ ง
2561 - ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ Amata City Ha Long Joint Stock Company
2561 - ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ Amata Asia (Myanmar) Limited
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการและคณะทางานพิจารณารายการที่อาจเข้าข่ายการจดทะเบียน โดยทางอ้อม
(Backdoor Listing) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจ. อมตะ โฮลดิ้ง
2559 - ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company
2558 - ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ Amata Long Thanh Joint Stock Company
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจ. ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจ. โกลบอล เอ็นไวรอน เมนทอล เทคโนโลยี
2551 - ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ Amata Asia Limited
2548 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจ. ชาติชีวะ
2547 - ปั จจุบนั
President and Director Amata City Bien Hoa Joint Stock Company
2539 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการมูลนิธิอมตะ มูลนิธิอมตะ
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : 1.53% (9,450,000 หุน้ )
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : 14.54% (89,775,000 หุน้ )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสนายชาติชาย พานิชชีวะและเป็ นน้องสาวของนาย
วิวฒั น์ กรมดิษฐ์
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
นางสุ วรรณี คามัน่ / ชื่อ - สกุลเดิม : สุ วรรณี มะธิตะโต
อายุ 66 ปี
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 30 เมษายน 2556
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริ ญญาตรี สถิติศาสตร์บณ
ั ฑิต แผนกวิชาสถิติ คณะพาณิ ชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่ นที่ 27/2552
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DCP) รุ่ นที่ 118/2552
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษทั /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : 3 แห่ ง
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการและที่ปรึ กษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2560 - ปั จจุบนั
เลขานุการรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มูลนิธิพฒั นาไท สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.09% (576,250 หุน้ )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ
อายุ 53 ปี
กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 30 เมษายน 2556
ลาออกจากตาแหน่งมีผลวันที่ : 1 มกราคม 2563
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาเอก Electronic Engineering มหาวิทยาลัยโตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
- ปริ ญญาโท Information and Computer Science มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโตโยฮาชิ (ประเทศญี่ปุ่น)
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) Director Certification Program (DAP) รุ่ น
195/2557
- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย Finance for Non-Finance Director รุ่ น 20/2548
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 3 แห่ ง
2561 - 31 ธ.ค. 2562
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. เอทีพี 30
2557 - 31 ธ.ค. 2562
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. เอทีพี 30
2556 - 31 ธ.ค. 2562
กรรมการบริ ษทั /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เอทีพี 30
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : 1 แห่ ง
2561 - ปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการ โครงการ CU Transformation จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
นายกาชัย บุญจิรโชติ / ชื่อ - สกุลเดิม : ธนพล ประสาทเขตการณ์
อายุ 57 ปี
กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 30 เมษายน 2556
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น
110/2557
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2561 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. เอทีพี 30
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษทั /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : 1 แห่ ง
2559 - ปั จจุบนั
หัวหน้าสานักงาน สานักงานกฎหมายนิติพล
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์
อายุ 53 ปี
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก : 25 กุมภาพันธ์ 2563
มีผลตามมติที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมบริ หาร มหาวิทยาลัยเคโอ, ประเทศญี่ปุ่น
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม : อยูร่ ะหว่างการอบรมหลักสูตร
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ ง
2563 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษทั /ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บมจ. เอทีพี 30
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. สายการบินนกแอร์
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : 1 แห่ ง
2535 - ปั จจุบนั
อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ / ชื่อ-นามสกลุมเดิม : นางสาวณภาภรณ์ รัตนเกตุ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (ฝ่ ายปฎิบัตกิ าร)/กรรมการบริหารความเสี่ยง
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม : ไม่ มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2559 - ปั จจุบนั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ (ฝ่ ายปฎิบตั ิการ) บมจ. เอทีพี 30
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : 1 แห่ ง
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจ.เอ็น พี อาร์ ทรานส์ ทัวร์
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2548 - 2559
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบฎิบตั ิการ บมจ.เอทีพี 30
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : 0.08% (470,625 หุน้ )
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ 48 ปี
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
นางสาวพรรณี คูหาวัลย์
อายุ 41 ปี
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชี (CFO)
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ (MBA) สาขาวิชาการบัญชีบริ หาร วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริ ญญาตรี คณะบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
- ประกาศนียบัตร Orientation Course CFO Fofus on Financial Reoprting Class 2/2017
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2561 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชี (CFO) บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : ไม่ มี
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2560 - 2561
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี บมจ. เอทีพี 30
2561 - 2549
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บมจ. เอทีพี 30
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
นางสาวโชติกา วีระศิลป์ / ชื่อ-นามสกลุมเดิม : นางสาวจินตนา วีระศิลป์
ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและควบคุม
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะการจัดการและการท่องเที่ยว บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริ ญญาตรี คณะบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยลัยกรุ งเทพ
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
- อบรมการใช้งานระบบ SET Link ตลาดหลักทรัพย์ฯ / 2562
- เตรี ยมความพร้อมก่อนการประเมินความยัง่ ยืน ประจาปี 2562 รุ่ นที่ 5 / ตลาดหลักทรัพย์ฯ
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2557 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและควบคุม บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : ไม่ มี
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2549 - 2557
ผูช้ ่วยอาวุโสผูต้ รวจสอบบัญชี บจ. สานักงาน อีวาย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ 36 ปี
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
นายวินัย พุ่มพิศ
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายปฎิบัตกิ าร
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สถาบันราชภัฎนครสวรรค์
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2562 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายปฎิบตั ิการ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : ไม่ มี
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2559 - 2561
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฎิบตั ิการ บมจ. เอทีพี 30
2553 - 2559
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายปฎิบตั ิการ บมจ. เอทีพี 30
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ 41 ปี
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์
ผู้จดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี คณะศิลป์ ศาสตร์บณั ฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ ง
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ. เอทีพี 30
2559 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอืน่ : ไม่ มี
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2545 - 2559
ตัวแทนฝ่ ายบริ หารด้านคุณภาพ บจ. ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ปทท)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : 0.02% (104,650 หุน้ )
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : น้องสาวนายกาชัย บุญจิรโชติ

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

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

อายุ 43 ปี

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

เลขานุการบริ ษทั /เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอทีพี 30

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

ผูจ้ ดั การอาคาร บจ. ควอลิต้ ี พรอพเพอร์ต้ ี แมเนจเม้นท์

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :
ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2559 ณ วันที่ 3 สิ งคม 2559 โดยมติแต่งตั้ง นางสุกานดา พุทธรักษา เป็ นผูท้ า
หน้าที่เลขานุการบริ ษทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัตขิ องเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นผูค้ ัด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะด ารงต าแหน่ ง เลขานุ ก ารบริ ษ ัท โดยคัด เลื อ กจากบุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ เลขานุการบริ ษทั อาจเป็ นบุคคลเดียวกันกับ
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ก็ได้
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ต้อ งปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ความระมัด ระวัง และความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ งได้กาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
สาหรับเลขานุการบริ ษทั ไว้โดยเฉพาะ ดังนี้
1.
ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม ดูแลให้การดาเนิ นกิจการของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไปอย่างราบรื่ น มีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้อง
กับกฏหมายและข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
2.

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

ดาเนิ นการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามข้อ 1. และ 2. โดย
รายงานสถานที่เก็บเอกสาร
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
ข้ อมูลบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

บมจ. เอทีพี 30
1
x*,@,^51.00,2!

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

2
x,@,^100.00

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
3
x*,@,-

4
x,@,^99.99,3!

x,@,^100.00,1!

x,@,-

x,@,^99.99,3!

19

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

เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

บมจ. เอทีพี 30
6

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

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

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

7

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
8

x,@,^17.21

x,@,^47.25

20

9

x,@,-

10

x,@,^16.00,1!

เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

บมจ. เอทีพี 30
11

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

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

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

12

x,@,^49.99,3!

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
13

x,@,^50.00,5!

21

14

x,@,^4.23

15

x,@,^25.00,2!

เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

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

16

17

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
18

x*,@,^68.26,5!

x**

x,@,^25.00,4!

22

19

20

x,@,^50.00

x,@,^2.86,5!

เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

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

21

22

x,#2,@

x,@

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
23

24

25

x*

x,@,^99.94

23

เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

บมจ. เอทีพี 30
26

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

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

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

27

x*

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
28

x*

24

29

x*

30

x*

เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

บมจ. เอทีพี 30
31

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

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

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

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
32

33

#4
x*

3x

25

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

26

เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
รายชื่อบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
รายชื่อบริษัท
1. บริ ษทั โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จากัด
2. บริ ษทั ชาติชีวะ จากัด
3. บริ ษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

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

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

ประเภทธุรกิจ
ให้บริ การบาบัดน้ าเสี ย
ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา
1. ประกอบกิจการก่อสร้างโรงงาน คลังสิ นค้า ซื้อ ขาย เช่า
และจัดการทรัพย์อื่นเกี่ยวกับโรงงาน คลังสิ นค้า
2. ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทาการจัดสรรที่ดินและบ้าน
3. ประกอบกิจการ พัฒนา ซื้อขาย อสังหาริ มทรัพย์ที่อยู่
อาศัย
การให้เช่า การขาย การซื้อและดาเนินงานด้าน
อสังหาริ มทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (เช่าสถานที่ศูนย์การค้า พร้อม
บริ การสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง)
ให้เช่าอาคาร พร้อมทั้งให้บริ การและสาธารณูปโภคที่
เกี่ยวข้องและให้เช่าที่ดิน
ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์และเครื่ องใช้ทาง
อุตสาหกรรม - ค้าปลีก,ค้าส่ง
ลิซซิ่ง (ให้เช่าทรัพย์สิน) เช่าซื้อ (รถยนต์ เครื่ องจักร และ
ทรัพย์สินอื่น )
เข้าเป็ นหุน้ ส่วนจากัดความรับผิดชอบในห้างหุน้ ส่วน
จากัด เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั จากัดและบริ ษทั มหาชนจากัด
รี สอร์ทและสปา
นาเข้าและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ระบบดับเพลิง ระบบทา
ความเย็น ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบพิมพ์
ดิจิตอล
การให้เช่า ขาย ซื้อและดาเนินงานด้านอสังหาริ มทรัพย์
เข้าเป็ นหุน้ ส่วนจากัดความรับผิดชอบในห้างหุน้ ส่วน
จากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั
ปั่ นเส้นด้ายและทอผ้าซึ่งใช้วตั ถุดิบจากเส้นใยสังเคราะห์ ผูผ้ ลิต
ประกอบกิจการโฮลดิ้ง
การประกันวินาศภัย
อิฐแก้ว กระเบื้อง-ผูผ้ ลิต,ค้าส่ง
ให้เช่าอาคารสถานที่และเฟอร์นิเจอร์
ประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง
ห้องพัก,อาหาร,เครื่ องดื่ม,อื่นๆ
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษทั
รายชื่อบริษัท
21. บริ ษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
22. บริ ษทั อมตะ โฮลดิ้ง จากัด
23. บริ ษทั กรมดิษฐ์ คอร์ป จากัด
24. บริ ษทั เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ จากัด
25. Amata City Bien Hoa Joint Stock Company
26. บริ ษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จากัด
27. Amata City Ha Long Joint Stock Company
28. Amata Asia (Myanmar) Limited
29. Amata Township Long Thanh Joint Stock Company
30. Amata Long Thanh Joint Stock Company
31. Amata Asia Limited
32. บริ ษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
33. บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการลงทุนในบริ ษทั อื่นๆ
นายหน้า ตัวแทน ส่งออก อาหารกระป๋ อง-ส่งออก
การใช้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ที่ดิน พื้นที่) พร้อมการ
ให้บริ การที่เกี่ยวข้อง (สาธารณูปโภค) ขายหนังสื อ
ประกอบกิจการให้บริ การขนส่งพนักงาน
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
ธุรกิจให้บริ การโครงข่ายเส้นใยแก้วนาแสง เพื่อยกระดับ
ระบบการสื่ อสารโทรคมนาคมในนิคมอุตสาหกรรม
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
โฮลดิ้ง
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศเวียดนาม
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
โฮลดิ้ง
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
สายการบินราคาประหยัด
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สภาพแวดล้ อมการควบคุม ( Control Environment)
1.
องค์ กรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่ าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
คาถาม
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความซื่ อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน

1.1




1.2

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

1.3

มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่ อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ

1.4

2.

2.2

คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิ จที่ชดั เจนและวัดผล
ได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ก ากับ ดู แ ลให้ บริ ษทั ก าหนดบทบาทหน้าที่ ข องคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่ งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบรายงาน
ทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีค วามรู ้ เกี่ ยวกับ ธุ รกิ จของบริ ษทั และมีความเชี่ ยวชาญที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั
คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู ้ ความสามารถ น่ าเชื่ อถื อ
และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริ ง ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายในสาหรับ องค์กร
ซึ่ งครอบคลุมทั้งการสร้ างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ ยง กิ จกรรมการ
ควบคุม ข้อมูลและการสื่ อสาร และการติดตาม

2.3

2.4
2.5
2.6

3.

3.1

3.2

คณะกรรมการมีค วามเป็ นอิส ระจากฝ่ ายบริ ห าร และท าหน้ า ที่ก ากับ ดู แ ล (Oversight) และพัฒ นาการ
ดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คาถาม
มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวนสิ ทธิ์ อานาจ
เฉพาะของคณะกรรมการบริ ษทั ไว้อย่างชัดเจน

2.1





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

เอกสารอ้างอิง
 คู่มือการกากับและดูแล
กิจการที่ดี
 รายงานประจาปี 2562
- การจัดการและการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี: หมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ

ฝ่ ายบริ หารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่ งการและความรั บผิดชอบที่
เหมาะสมเพือ่ ให้ องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดโครงสร้ างองค์กรที่ สนับสนุ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั
โดยพิจารณาถึ งความเหมาะสมทั้งทางธุ รกิ จและกฎหมาย รวมถึ งการจัดให้มีการควบคุ ม
ภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ ยวกับ
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล

เอกสารอ้างอิง
 โครงสร้างองค์กร
 ตารางอานาจอนุมตั ิ/
ดาเนินการที่บริ ษทั กาหนด
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เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาปี 2562
คาถาม
มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสูง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน

3.3

4.

4.2

4.3
4.4
4.5

5.

5.1

5.2

5.3
5.4

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

4.1

เอกสารอ้างอิง






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

องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของ
องค์ กร
คาถาม
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและสื่ อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมี
ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ใน
กรณี ที่จาเป็ น
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารกาหนดตัวชี้ วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ และ
การให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่ องโดยเน้น
ให้สามารถเชื่อมโยงกับความสาเร็ จของหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามความควบคุมภายในด้วย
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้ างแรงกดดันที่มากเกินไปในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน









เอกสารอ้างอิง
ระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั
คู่มือการกากับและดูแล
กิจการที่ดี
แบบประเมินผลพนักงาน

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

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6.
องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชั ดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ ยงต่ างๆ ที่
เกีย่ วข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
6.1

คาถาม
เอกสารอ้างอิง
บริ ษทั สามารถปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุ รกิ จใน  รายงานจากผูส้ อบบัญชี
ขณะนั้นโดยแสดงได้ว่ารายการในรายงงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้วน แสดงถึ งสิ ทธิ
หรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
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6.2

บริ ษทั กาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิ น โดยพิจารณาถึ งปั จจัยที่ สาคัญ เช่ น ผูใ้ ช้  รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการและแนวโน้มของธุรกิจ
คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง
คณะกรรมการและคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อนุมตั ิและสื่ อสารนโยบายการบริ ห าร  รายงานสรุ ปผลการ
ตรวจสอบภายในประจา
ความเสี่ ยงให้ผูบ้ ริ ห ารและพนักงานทุ กคนรั บ ทราบและถื อปฏิ บตั ิ จนเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ไตรมาส
วัฒนธรรมขององค์กร

6.3
6.4

7.

คาถาม
เอกสารอ้างอิง
บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่ งมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จทั้งระดับองค์กร หน่ วย  รายงานการประชุม
ธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ
คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง
บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร
ซึ่ งรวมถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ การดาเนิ นงาน การรายงาน การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และ  รายงานสรุ ปผลการ
ตรวจสอบภายในประจา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไตรมาส
ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิ ดเหตุก ารณ์ และ  รายงานการประชุม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
Management Review
บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความ
เสี่ ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (avoidance)
หรื อการร่ วมรับความเสี่ ยง(sharing)

7.1
7.2

7.3
7.4
7.5

8.
8.1

8.2

8.3
8.4

องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุกประเภททีอ่ าจกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ ไว้ อย่ างครอบคลุมทัว่
ทั้งองค์ กร

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








เอกสารอ้างอิง
รายงานการประชุม
กรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริ ษทั ประจาไตร
มาส
รายงานสรุ ปผลการ
ตรวจสอบภายใน
รายงานจากผูส้ อบบัญชี
ประกาศบริ ษทั
การประชุมประจาเดือน
ของฝ่ ายต่างๆ
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9.

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

9.1

9.2

9.3

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

มาตรการควบคุม (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมทีล่ ดความเสี่ยงทีจ่ ะไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กรให้ อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
คาถาม
มาตรการควบคุมของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความเสี่ ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กร
เช่ น สภาพแวดล้อม ความซับ ซ้อนของงาน ลัก ษณะงาน ขอบเขตการดาเนิ น งานรวมถึ ง
ลักษณะเฉพาะอื่นๆ
บริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม

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

กรณี ที่บริ ษทั อนุมตั ิธุรกรรมหรื อทาสัญญากับผูท้ ี่เกี่ ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูก พัน
บริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว บริ ษทั ได้ติดตามให้มนั่ ใจแล้วว่ามีการปฏิ บตั ิเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษทั
บริ ษทั กาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม
บริ ษทั กาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร
บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด
เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

10.1

10.2

10.3
10.4
10.5

11.

11.1
11.2












เอกสารอ้างอิง
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง
รายงานประจาปี 2562
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั
ประจาไตรมาส
คู่มือการกากับและดูแล
กิจการที่ดี
รายงานสรุ ปผลการ
ตรวจสอบภายในปี 2562
ระเบียบปฏิบตั ิงาน
สัญญาบริ การลูกค้า
สัญญารถร่ วม-บริ การ

องค์ ก รเลือ กและพัฒนากิจ กรรมการควบคุ มทั่ว ไปด้ ว ยระบบเทคโนโลยี เพื่อ ช่ ว ยสนั บ สนุ นการบรรลุ
วัตถุประสงค์
คาถาม
กาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิ บ ตั ิ งาน
และการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ
กาหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้เหมาะสม

เอกสารอ้างอิง
 รายงานของผูต้ รวจสอบ
ภายในประจาไตรมาส
 รายงานประจาปี 2562
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คาถาม
กาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้เหมาะสม
กาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนาและการบารุ งรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม

11.3
11.4

12.

12.1

12.2
12.3
12.4

12.5
12.6
12.7

เอกสารอ้างอิง

องค์ กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่ งได้ กาหนดสิ่ งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ
เพือ่ ให้ นโยบายทีก่ าหนดไว้ น้นั สามารถนาไปสู่ การปฏิบัตไิ ด้
คาถาม
เอกสารอ้างอิง
บริ ษทั มี นโยบายที่ รัดกุ ม เพื่ อ ติ ดตามให้ ก ารท าธุ รกรรมของผูถ้ ื อหุ ้ น รายใหญ่ กรรมการ  คู่มือการกากับและดูแล
ผูบ้ ริ ห าร หรื อผูท้ ี่ เ กี่ ยวข้องกับ บุ ค คลดังกล่ าว ต้องผ่านขั้น ตอนการอนุ ม ตั ิ ที่ ก าหนด เพื่อ
กิจการที่ดี
ป้ องกันการหาโอกาสหรื อนาผลประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว
 รายงานประจาปี 2562
บริ ษ ัท มี น โยบายเพื่ อ ให้ ก ารพิ จ ารณาอนุ ม ัติ ธุ ร กรรมกระท าโดยผู ้ที่ ไ ม่ มี ส่ ว นได้เ สี ยใน
ธุรกรรมนั้น
บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ น
สาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก
บริ ษทั มี ก ระบวนการติ ด ตามดู แ ลการดาเนิ น งานของบริ ษทั ย่อ ยหรื อบริ ษทั ร่ วมรวมทั้ง
กาหนดแนวทางให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยหรื อ
-ไม่มีบริ ษทั ร่ วม
ร่ วมนั้น ถือปฏิบตั ิ
และบริ ษทั ย่อย(หากบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี้ )
บริ ษทั กาหนดหน้าที่และความรั บผิ ดชอบในการน านโยบายและกระบวนการปฏิ บ ตั ิ โดย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษทั ได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการ ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ครอบคลุมการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน
ของส่ วนงานต่างๆ
บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมู ลที่เกี่ยวข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่
กาหนดไว้
13.1
13.2
13.3

13.4

คาถาม
บริ ษทั กาหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดาเนิ นงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร
ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุน และประโยชน์ที่ จะได้รับ รวมถึ งปริ ม าณและความถู กต้องของ
ข้อมูล
บริ ษทั ดาเนิ นการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ประกอบการ
ตัด สิ น ใจ ตัว อย่า งข้อ มู ล ที่ สาคัญ เช่ น รายละเอี ย ดของเรื่ องที่ เ สนอให้ พิ จ ารณา เหตุ ผล
ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่างๆ
บริ ษทั ดาเนิ นการเพื่อให้กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด

เอกสารอ้างอิง
ระเบียบปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
ตารางการกาหนดการใช้อานาจ
อนุมตั ิ
หนังสื อเชิญประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมกรรมการ
บริ ษทั
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เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาปี 2562
คาถาม
เอกสารอ้างอิง
บริ ษทั ดาเนิ นการเพื่อให้ รายงานการประชุ มคณะกรรมการมีรายละเอี ยดตามควรเพื่อให้ รายงานการประชุม
สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการแต่ละ คณะกรรมการประจาไตรมาส
ราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้อสังเกตุของกรรมการในเรื่ องที่
พิจารณาความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
บริ ษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
รายงานประจาปี 2562
 กรณี ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรื อผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่ องในการควบคุม
ภายใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

13.5

13.6

14.

องค์ กรสื่ อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่ งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรั บผิดชอบต่ อการควบคุมภายในที่
จาเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามทีว่ างไว้
คาถาม
บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลภายในอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และมีช่องทางการสื่ อสารที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
บริ ษทั มีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการ
บริ ษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานหรื อสอบทานรายการต่าง ๆ
ตามที่ตอ้ งการ
เลขานุการบริ ษทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูต้ ิดต่อ ส่ ง/รับข้อมูลต่างๆ ทั้ง
ที่เป็ นข้อมูลที่ตอ้ งรายงานเป็ นปกติ และข้อมูลที่ คณะกรรมการร้ องขอ การติ ดต่อกับผูส้ อบ
บัญชี แ ละผูต้ รวจสอบภายใน คณะกรรมการบริ ษทั สามารถติ ดต่ อโดยตรงหรื อโดยผ่าน
เลขานุการ
บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่ องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริ ษทั
สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั (Whistle-blower
hotline)ได้อย่างปลอดภัย

14.1
14.2

14.3

15.

เอกสารอ้างอิง
ป้ ายประกาศ หรื อ E-mail
E-mail

เว็บไซต์บริ ษทั
(info@atp30.com)

องค์ กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คาถาม

15.1

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

15.2

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

เอกสารอ้างอิง
 รายงานประจาปี 2562
 เว็บไซต์บริ ษทั
www.atp30.com

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่ าง
ครบถ้ วน เหมาะสม
6
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คาถาม

เอกสารอ้างอิง

16.1

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

 รายงานประจาปี 2562
รายงานสรุ ปผลการ
ตรวจสอบภายใน ประจาปี
2562
 แผนการตรวจสอบภายใน

16.2

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

16.3

ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริ ษทั

16.4

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

16.5

บริ ษทั ก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ ึ น ตรงต่ อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

16.6

บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผตู ้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชี พ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing, IIA)

17.

17.1

17.2

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







เอกสารอ้างอิง
รายงานสรุ ปผลการ
ตรวจสอบภายใน ประจาปี
2562
คู่มือการกากับและดูแล
กิจการที่ดี
รายงานประจาปี 2562
รายงานการประชุมประจา
ไตรมาส
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บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
รำยงำน และ งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2562

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

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำ
ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบ
สำหรับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
มูลค่ าคงเหลือของยานพาหนะสาหรั บขนส่ ง
ตำมที่ได้กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 9 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของ
มูลค่ำสุ ทธิ ของยำนพำหนะสำหรับขนส่ งจำนวน 587.6 ล้ำนบำทและมีค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
จำนวน 55.5 ล้ำนบำท ซึ่ งในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำดังกล่ำวผูบ้ ริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำ
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของยำนพำหนะสำหรับขนส่ งเหล่ำนั้น ดังนั้นกำรประมำณมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำน
ดังกล่ำวจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อจำนวนของค่ำเสื่ อมรำคำที่บนั ทึกในระหว่ำงปี
ข้ำพเจ้ำได้ทำควำมเข้ำใจ และประเมินกระบวนกำรที่ฝ่ำยบริ หำรเลือกใช้ในกำรพิจำรณำมูลค่ำคงเหลือของ
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ข้ำพเจ้ำได้ประเมินข้อสมมติ และวิธีกำรที่ผเู ้ ชี่ยวชำญ เช่น ตัวแทนจำหน่ำยยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ งแต่ละประเภทใช้ในกำรคำนวณหำมูลค่ำคงเหลือของยำนพำหนะสำหรับขนส่ งตำมควำมรู ้และ
ประสบกำรณ์ในอดีตของผูเ้ ชี่ยวชำญ รวมถึงกำรเปรี ยบเทียบมูลค่ำคงเหลือดังกล่ำวกับข้อมูลตลำดภำยนอก
การรั บรู้ รายได้ จากการให้ บริ การ
บริ ษทั ฯประกอบธุ รกิจหลักในกำรให้บริ กำรขนส่ งซึ่ งรำยได้จำกกำรให้บริ กำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่มีมูลค่ำที่เป็ น
สำระสำคัญและเป็ นเกณฑ์ช้ ีวดั หลักในแง่ผลกำรดำเนิ นงำนทำงธุ รกิจซึ่ งผูบ้ ริ หำรและผูใ้ ช้งบกำรเงินให้ควำมสนใจ
เนื่ องจำกกำรเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของรำยได้จะส่ งผลกระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯโดยตรง ด้วยเหตุน้ ี
ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับมูลค่ำและงวดเวลำในกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริ กำรตำมนโยบำยกำรบัญชีของ
บริ ษทั ฯ ที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.1
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้ โดยกำรสอบถำม
ผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่บริ ษทั ฯออกแบบไว้ นอกจำกนี้
ข้ำพเจ้ำได้ส่งหนังสื อยืนยันยอดรำยได้ไปยังลูกค้ำรำยหลัก และสุ่ มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยได้จำกกำร
ให้บริ กำรที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี ประกอบกับได้สอบทำนใบลดหนี้ที่บริ ษทั ฯ
ออกให้แก่ลูกค้ำภำยหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี และได้ทำกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้จำกกำร
ให้บริ กำรแบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้นของรำยได้จำกกำรให้บริ กำร โดยเฉพำะรำยกำรบัญชี
ที่ทำผ่ำนใบสำคัญทัว่ ไป
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ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น)
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้
ควำมเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อ
ปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ หำกในกำรปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำสรุ ป
ได้วำ่ ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญแล้ว ข้ำพเจ้ำจะต้องรำยงำนข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำ
ไม่พบว่ำมีเรื่ องดังกล่ำวที่ตอ้ งรำยงำน
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำนต่อเนื่ อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินกำรต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่ องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่ อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
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รำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้
• ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ไม่วำ่
จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ ยง
เหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสู งกว่ำ
ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่ องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซง
กำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของกำร
ควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู้ ริ หำรจัดทำ
• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนิ นงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร และ
สรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผย
ดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั หลักฐำน
กำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องได้
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำงๆ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบ
กำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
4

ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่ งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำร
ที่ขำ้ พเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุด
ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้
ไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำ
ดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผมู้ ีส่วนได้เสี ย
สำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

กรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 25 กุมภำพันธ์ 2563

5

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
ยานพาหนะสาหรับขนส่ง
ที่ดิน ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

7

8
9
10

2562

(หน่วย: บาท)
2561

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

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

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

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

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

(หน่วย: บาท)
2561

11
12
13
14

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

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

13

21,170,000

-

14
19
15

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

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

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

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

2562

(หน่วย: บาท)
2561

154,687,500

154,687,500

154,327,514
180,575,750

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

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

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

16

16
16
17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

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

2562

(หน่วย: บาท)
2561

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

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

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

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

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

917,370
(183,474)
733,896

46,090,517

41,639,704

0.079
0.078

0.079
0.072

20

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

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2562

(หน่วย: บาท)
2561

54,709,855

47,409,703

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

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

127,751,703

117,728,733

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

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

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

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

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

(หน่วย: บาท)
2561

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

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

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

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

37,329,000
178,109

96,141,501
704,388

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

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

2.

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

3.

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

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

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

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

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

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจำ
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กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดท ำงบกำรเงิ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุล ยพิ นิจและ
กำรประมำณกำรในเรื่ อ งที่ มี ค วำมไม่ แน่ น อนเสมอ กำรใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และกำรประมำณกำรดัง กล่ ำ วนี้
ส่ งผลกระทบต่อจำนวนเงิ นที่แสดงในงบกำรเงิ นและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงิ น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้
กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
สั ญญำเช่ ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ ำทำงกำรเงิ น ฝ่ ำยบริ หำร
ได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่ อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับ
โอนควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ทีด่ ิน ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำร
จำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลื อเมื่อเลิกใช้งำนของยำนพำหนะสำหรับ
ขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลื อใหม่
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ที่ดิน ส่ วนปรับปรุ ง
อำคำรเช่ ำ และอุ ป กรณ์ ใ นแต่ ล ะช่ วงเวลำและบันทึ ก ขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ ำ หำกคำดว่ำ มู ล ค่ ำ ที่ ค ำดว่ำ
จะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้อง
กับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคต ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
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รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯมีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไป
ตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ ตำมที่ ตกลงกันระหว่ำงบริ ษ ัทฯและบุ คคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ย วข้อ งกัน
เหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
2562
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ต้นทุนบริ กำรรถร่ วม
ค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำย
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำย
ค่ำที่ปรึ กษำ

4.9
6.3
2.1
0.6

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

2561
4.9
6.4
1.7
0.6

อัตรำที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำตำมสัญญำ
อัตรำที่ตกลงร่ วมกัน

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

(หน่วย: พันบำท)
2561

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

3,300

4,250

875
170
150
1,195

903
213
160
1,276

2,644

1,808

257
2,901

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

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม
7.

2562
13,591
1,741
15,332

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

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

8.

(หน่วย: พันบำท)
2561

53,906

51,308

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

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

เงินฝำกธนำคำรทีม่ ีภำระคำ้ ประกัน
ยอดคงเหลือของเงินฝำกธนำคำรนี้บริ ษทั ฯได้นำไปค้ ำประกันหนังสื อค้ ำประกันธนำคำร
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9.

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

ยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ ง
ระหว่ำงประกอบ

รวม

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

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

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

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

-

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

601,162
587,304

200
311

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

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

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

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สำนักงำน

ส่ วนปรับปรุ ง
อำคำรเช่ำ
ระหว่ำงก่อสร้ำง ยำนพำหนะ

เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

รวม

34,184
34,184

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

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

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

334
(334)
204
(64)
140

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

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

-

2,164
802

3,300
639

1,313
139

-

296
164

7,073
1,744

-

-

(15)

-

-

-

(15)

-

30
2,996
686

(47)
3,877
617

(227)
1,225
154

-

460
311

(244)
8,558
1,768

-

-

(122)

(3)

-

-

(125)

-

3,682

4,372

1,376

-

282
1,053

282
10,483

-

5,793

1,459

444

-

1,175

8,871

34,184

5,311

1,698

457

140

2,057

43,847

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

1,744

2562 (จำนวน 1.6 ล้ำนบำท รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร ส่ วนที่เหลือรวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริ กำร)

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

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

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

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

13. เงินกู้ยมื ระยะยำว

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

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

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

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

137,496

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

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

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ น
ตำมสัญญำเช่ำ

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ น
ตำมสัญญำเช่ำ

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

137,496

232,227

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

201,118

315,716
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15. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน แสดงได้
ดังนี้

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

2562
5,001

(หน่วย: พันบำท)
2561
5,139

1,484
171
1,314

1,160
173
-

913
(268)
8,615

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

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

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (ขึ้นอยูก่ บั ชนิดกำรจ้ำงงำน)

2562
(ร้อยละต่อปี )
1.6
4-6

2561
(ร้อยละต่อปี )
2.7
4-6

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

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

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

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

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

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

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

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

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

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

712

-

7,177
7,889

6,504
6,504

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

(183)

(หน่วย: พันบำท)
2561
183

17

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้

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

2562
54,710

(หน่วย: พันบำท)
2561
47,410

ร้อยละ 20
10,942

ร้อยละ 20
9,482

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

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

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

(หน่วย: พันบำท)
2561

1,723
1,723

1,000
4,471
5,471

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

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

46,821

40,905

590,434

516,746

-

-

11,044

50,968

46,821

40,905

601,478

567,714

กำไรต่อหุน้
2562
2561
(บำท)
(บำท)
0.079

0.079

0.078

0.072

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

22. เงินปันผล
อนุมตั ิโดย
เงินปั นผลประจำปี 2560

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2561

รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561
เงินปั นผลประจำปี 2561
เงินปั นผลระหว่ำงกำล
สำหรับปี 2562
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2562

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

เงินปั นผลจ่ำย
(ล้ำนบำท)

เงินปั นผลจ่ำยต่อหุน้
(บำท)

15.6
15.6

0.03
0.03

21.9

0.04

12.3
34.2

0.02
0.06

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

2.1
0.3

3.7
1.5

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

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

39.3
0.8

1.6
59.8
-

40.9
59.8
0.8

0.25
1.25

0.8
94.7

21.2
137.5

12.0
-

39.9
-

12.0
39.9
22.0
232.2

MOR
หมำยเหตุ 13
3.58 - 6.87

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

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

32.4
0.8

5.7
57.9
-

38.1
57.9
0.8

0.37
1.25

114.6

201.1

6.4
-

39.0
-

6.4
39.0
315.7

MOR
3.60 - 7.87

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