รายงานประจาปี 2563
ก้ าวสูค่ วามเป็ นผู้นาในการให้ บริ การขนส่ง
จากแหล่งพักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรม
หรื อสถานประกอบการ

สารจากประธานกรรมการ
เรียน ผู้ถอื หุ้นทุกท่ าน
ในปี 2563 ผ่านมา
ภายใต้ สถานการณ์วิกฤตที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปี 2563 ที่ผา่ น
มาการลุกลามอย่างรวดเร็ วและส่งผลกระทบในวงกว้ างอย่างรุ นแรงทั่วโลก ทัง้ ทางด้ านสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและภาคบริ การ ถึงแม้ วา่ ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษัทดาเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง ควบคู่
ไปกับการประเมินผลการบริ หารอย่างสม่าเสมอ เพื่อประเมินความเสี่ยงของธุรกิจให้ ทนั ต่อเหตุการณ์ บริ ษัทสามารถผ่าน
วิกฤตครัง้ นี ้ไปด้ วยกันกับลูกค้ า คู่ค้าและพันธมิต รทางธุรกิจได้ เป็ นอย่างดี เช่น ผลกระทบจากมาตรการ เรื่ อง “การเว้ น
ระยะห่างทางสังคม (SOCIAL DISTANCING)” กลับส่งผลให้ ลกู ค้ าขอใช้ บริ การรถรับส่งพนักงานเพิ่มขึ ้น เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ รับผลกระทบเพียงเล็กน้ อยในช่วงครึ่ งปี แรก เนื่องจากสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ ในปี 2563 มีแนวโน้ มหดตัวตามอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ
โควิด 19 ทาให้ กิจกรรมผลิตในห่วงโซ่ยานยนต์ชะลอในช่ วงครึ่ งปี แรก เนื่องจากกาลังซื ้อทัว่ โลกลดลงอย่างรุ นแรง ทังนี
้ ้
ลูกค้ ารายหลักของบริ ษัทยังไม่มีนโยบายการลดจานวนพนักงานและการลดสวัสดิการพนักงาน อีกทัง้ ราคาน ้ามันเฉลี่ย
ลดลงจากปี 2562 ถือเป็ นผลดีตอ่ บริ ษัทที่สามารถบริ หารต้ นทุนทางตรงได้ เป็ นอย่างดี
จากการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น ส่งผลให้ บริ ษัทมีรายได้ ในรอบระยะเวลา 12 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 จานวน 391.69 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิ 28.75 ล้ านบาท ปรับตัวลดลงจากปี 2562 ในอัตราร้ อยละ 38.59 ซึ่งถือ
ว่าเป็ นส่วนน้ อยเมื่อเทียบกับความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
การบริ หารธุรกิจภายใต้ สถานการณ์วิกฤตที่ต้องใช้ ความรอบคอบระมัดระวังเป็ นพิเศษแล้ ว บริ ษัทยังประสบความ
สบความสาเร็ จอย่างสูงในการขยายฐานธุรกิจ โดยได้ ลงนามในสัญญากับลูกค้ าใหม่หลายรายมีมูลค่าสัญญามากกว่า
300 ล้ านบาท และบริ ษัทยังได้ จดั ทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการทบทวนสถานการณ์เป็ น
ระยะ เพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ ้นและปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงาน เพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจที่อาจ
เกิดขึ ้นได้ อย่างทันท่วงที
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยมุง่ เน้ นการนาไปปฏิบตั ิในกระบวนการทางธุรกิจที่มี
ผลเป็ นรู ปธรรมอย่างแท้ จริ ง ความมุ่งมัน่ ของบริ ษัทในการใช้ แนวคิดด้ านความยัง่ ยืนเป็ นฐานรากในการบริ หารงานและ
ดาเนินธุรกิจ เพื่อส่งมอบประสบการณ์อนั ทรงคุณค่าให้ แก่ลกู ค้ าและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
สุดท้ ายนี ้ ผมและคณะกรรมการของบริ ษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และสถาบันการเงินที่ให้
ความไว้ วางใจและสนับสนุนบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัททุกๆ ท่านที่ได้ ร่วมมือกัน
ปฏิบตั ิงานด้ วยความทุ่มเทอย่างเต็มกาลังความสามารถ จนทาให้ บริ ษัทสามารถก้ าวข้ ามช่วงเวลาท้ าทายที่ผ่านมาใน
ระดับที่นา่ พอใจมาก และผมมัน่ ใจว่าด้ วยศักยภาพของบุคลากร โครงสร้ างธุรกิจและสถานะทางการเงินที่เข้ มแข็งจะทาให้
บริ ษัทข้ ามผ่านวิกฤตเศรษฐกิจที่ตอ่ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเติบโตต่อไปได้ อย่างยัง่ ยืน
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รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน
เรียน ผู้ถอื หุ้นทุกท่ าน
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับผิดชอบในงบการเงินรวมของบริ ษัท รวมถึง
สารสนเทศ การเปิ ดเผยข้ อมูลและการนาเสนอทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2563 โดยงบการเงินดังกล่าว ได้
จัดทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและใช้ นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมซึง่ ถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และการใช้
ดุลยพินิจและประมาณการตามความจาเป็ นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ทังนี
้ ้ งบการเงินดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบและให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็ นอิสระของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อหน้ าที่และความรับผิดชอบให้ เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัทมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและน่าเชื่อถือ รวมถึงได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุม
และระบบการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสมรวมถึงระบบการควบคุมภายในด้ านต่างๆ ที่มีประสิทธิผลเหมาะสมเพื่อให้
มัน่ ใจได้ อย่างมีเหตุผลว่าข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ ซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัท
ตลอดจนเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญในการนี ้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ซึ่ งประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นอิสระเพื่อทา
หน้ าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและดูแลรับผิดชอบคุณภาพของข้ อมูลในรายงานทางการเงิน สอบทานความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงระบบการบริ หารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการ
เปิ ดเผยข้ อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ดังกล่าวได้ ปรากฏอยูใ่ น
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และการ
ตรวจสอบภายในสามารถสร้ างความเชื่ อมั่นได้ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงิ นรวมของบริ ษัท สาหรั บปี สิ ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2563 มีความเชื่อถือได้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบตั ิถกู ต้ องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง
วันที่ 25 มกราคม 2564
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ประธานกรรมการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผู้ถอื หุ้นทุกท่ าน

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) ได้ รับการแต่งตัง้ ตามมติของคณะกรรมการของ
บริ ษัท เพื่อให้ บริ ษัทมีการดาเนินงานที่โปร่ งใสมีมาตรฐานมีการกากับดูแลกิจการที่ ดี มีการบริ หารจัดการความเสี่ยงมี
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล รวมทัง้ มีการจัดทาและเปิ ดเผยรายงานทางการเงินที่ถูกต้ อง
ครบถ้ วน เป็ นไปตามมาตรฐานและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน คือ
1.
นางสุวรรณี
คามัน่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.
นายกาชัย
บุญจิรโชติ
กรรมการตรวจสอบ
3.
นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์
กรรมการตรวจสอบ
โดยทัง้ 3 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระทัง้ หมดและมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครัง้ และได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่และพิจารณาในเรื่ องสาคัญต่างๆ
โดยสรุปดังนี ้
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2563 ของบริ ษัท ซึ่งผ่านการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยได้ เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจาปี เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า การจัดทางบการเงินมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอ ทันต่อเวลา การ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ก่อนเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า : ในปี 2563 บริ ษัทได้จัดทำรำยงำนทำงกำรเงิ นอย่ำงถูกต้อง เพี ยงพอ
ตำมทีค่ วรในสำระสำคัญและเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ทีร่ บั รองโดยทัว่ ไป
2. สอบทานความเหมาะสมของรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการดังกล่าวตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า บริ ษัทมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่ งใส
เป็ นธรรมและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า : รำยกำรดังกล่ำวเป็ นกำรดำเนิ นกำรตำมธุรกิ จปกติ ของบริ ษัท มี ควำม
สมเหตุสมผลและมี กำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.

4.

5.

สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบจากรายงานการตรวจสอบภายใน
ของผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สาคัญของบริ ษัท ตลอดจนติดตามและให้ คาแนะนา
ต่างๆ กับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายจัดการได้ มีการแก้ ไขปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายใน และกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า : บริ ษัทมี ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในโดยรวมที ่
เพียงพอ และเหมำะสม ไม่พบข้อบกพร่ องทีอ่ ำจมี ผลกระทบต่อกำรดำเนิ นธุรกิ จของบริ ษัทอย่ำงมี นยั สำคัญ
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนด กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบ
ทานการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามหลักของกฎหมาย และแนวทางปฏิบตั ิที่คณะกรรมการกากับหลักทรัยพ์และ
ตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องได้ กาหนดไว้ อย่าง
เคร่ งครัด เพื่อให้ บริ ษัทมีการดาเนินงานที่ถกู ต้ องและโปร่ งใส สร้ างความเชื่อมัน่ ในแก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
การพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตังและ
้
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
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีมตินาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทก่อนเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทประจาปี 2563 ดังนี ้
1. นายศุภชัย
ปั ญญาวัฒโน
ทะเบียนเลขที่ 3930
และ/หรื อ
2. นายณัฐวุฒิ
สันติเพ็ชร
ทะเบียนเลขที่ 5730
และ/หรื อ
3. นางสาวกรองแก้ ว
ลิมป์กิตติกลุ
ทะเบียนเลขที่ 5874

วันที่ 25 มกราคม 2564
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสุวรรณี คามัน่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ผู้ถอื หุ้นทุกท่ าน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) ได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสีย่ งเพื่อสนับสนุน
คณะกรรมการบริ ษัทในการกากับดูแลการบริ หารจัดการความเสีย่ งขององค์กรให้ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตงไว้
ั้
ภายใต้ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สร้ างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือให้ กบั ผู้ลงทุนและผู้ มีสว่ นได้ เสียในการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงชุดปั จจุบนั ประกอบด้ วยกรรมการผู้มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้ าใจในการดาเนินธุรกิจ จานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1.
นายประเสริ ฐ
อัครประถมพงศ์
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
2.
นายปิ ยะ
เตชากูล
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3.
นางสาวนิชานันท์
รัตนเกตุ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
4.
นางสาวปั ทมาพร
ประสาทเขตการณ์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ผลการปฎิบัตงิ านของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2563
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ท าหน้ า ที่ ก าหนดและทบทวนกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก รและ
กระบวนการบริ หารความเสี่ยงตามบทบาทหน้ าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางใน
การบริ หารจัดการความเสี่ยงให้ เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิ จอย่างมีประสิทธิ ภาพสอดคล้ องกับทิศทางกลยุทธ์ การ
ดาเนินงานและแผนธุรกิจ รวมทังสนั
้ บสนุนและพัฒ นาการบริ หารความเสี่ยงในทุกระดับ ทัว่ ทังองค์
้ กรอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน สาหรับในปี 2563 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งได้ มีการประชุมเพื่อกากับดูแลการบริ หาร
ความเสีย่ งตามกรอบมาตรฐานสากล COSO ERM 2017 โดยสามารถสรุปสาระสาคัญของการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. กาหนดและทบทวนกรอบการบริ หารความเสีย่ งองค์กร ให้ มีความเหมาะสม สอดคล้ องไปกับแผนกลุยทธ์ และการ
ดาเนินงานของบริ ษัท ท่ามกลางสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเกิดโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) ที่อบุ ตั ิใหม่ในปี 2563
2. ติดตาม ประเมินผล และให้ ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงาน และโครงการลงทุนต่างๆ ของบริ ษัทเป็ นระยะ เพื่อให้
มัน่ ใจได้ ว่าผู้บริ หารได้ พิจารณาความเสี่ยงจากการลงทุนให้ อยู่ภายใต้ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็ นสาคัญ มี
แนวทางในการกาหนดมาตรการควบคุมหรื อบรรเทาความเสี่ยง (Mitigation Plan) ที่เป็ นรู ปธรรมและสามารถ
นาไปปฏิบตั ิใช้ ได้ จริ ง เพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างทันท่วงที
3. พิจารณาให้ ข้อคิดเห็นและความเห็นชอบต่อการจัดทารายงานความเสี่ยงองค์กรประจาปี 2563 โดยกาหนดให้
สอดคล้ องกับทิศทางการดาเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายองค์กร
4. รายงานผลการบริ หารความเสีย่ งองค์กรให้ คณะกรรมการบริ ษัท รับทราบ

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยสรุ ป คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีความเห็นว่าในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ พฒ
ั นาระบบบริ หาร
ความเสีย่ งขององค์กรให้ ครอบคลุมปั จจัยเสีย่ งทุกด้ านมีการบริ หารความเสีย่ งอย่างต่อเนื่องและสอดคล้ องกับสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริ ษั ทได้ มีการบริ หารจัดการความเสี่ยงสาคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิ ภาพ เหมาะสมและ
ควบคุมให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
วันที่ 25 มกราคม 2564
ในนามคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)

สารบัญ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัท สาหรับปี 2561 ถึงปี 2563
ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
อัตราส่วนการเงินที่สาคัญ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปั จจัยความเสีย่ ง
ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
โครงสร้ างการจัดการ
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสีย่ ง
รายการระหว่างกัน
ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
รายงานของผู้สอบบัญชี
สรุปงบการเงิน
คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
เอกสารแนบ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาปี 2563
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รายงานและงบการเงิน 31 ธันวาคม 2563
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการดาเนินการ
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)
การรักษาฐานลูกค้ าเดิมควบคู่กบั สร้ างฐานลูกค้ าใหม่ด้วยการให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพและสร้ างความพึงพอใจแก่
ผู้ใช้ บริ การ
การพัฒนาระบบปฏิบตั ิการและมาตรฐานการให้ บริ การรับ-ส่งบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ
การพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพของบุคลากรให้ ได้ มาตรฐาน
เป้าหมายระยะยาวของบริษัท
-

-

ระยะเวลา 1 ปี : บริษัทยังมุง่ เน้ นดาเนินงานตามกลยุทธ์หลักและพันธกิจขององค์กร โดยวางเป้าหมายการเติบโตของรายได้ จากการ
ให้ บริการประมาณ 20% จากลูกค้ ารายเดิมและลูกค้ ารายใหม่จากการขยายพื ้นที่นอกเขตภาคตะวันออก อีกส่วนหนึ่งมาจากการร่วม
พันธมิตรกับทางบริษัท โตโยต้ า ทูโช ไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด หรือ TTTH ที่จะเข้ ามาสนับสนุนการขยายฐานลูกค้ ากว้ างขึ ้น ซึง่ ตังแต่
้ ต้นปี
2564 บริ ษัทได้ รับลูกค้ ารายใหม่ 3 ราย ( มาจาก TTTH แนะนา 2 ราย ) และลูกค้ ารายเดิม 1 รายต่อสัญญาใหม่ จานวนรถที่ใช้
บริการทังหมด
้
83 คัน ซึง่ ระหว่างงวดยังมีการเจรจากับลูกค้ ารายใหม่จานวน 4-5 ราย ถึงแม้ วา่ ในปี 2563 บริษัทจะมีรายได้ จากการ
ให้ บริ การลดลงประมาณร้ อยละ 14.41 จากปี เดียวกันก่อนหน้ ามาจากผลกระทบจากสถานการณ์ แ พร่ ระบาดโควิค ซึ่งปั จจุบัน
แนวโน้ มรายได้ จากการให้ บริการของบริษัทมีทิศทางที่ดีขึ ้นมาจากการใช้ กาลังผลิตในภาคอุตสาหกรรมกลับสูส่ ภาวะปกติ
ระยะเวลา 5 ปี : สืบเนื่องจากการขยายฐานลูกค้ า บริษัทวางเป้าหมายการเติบโตของรายได้ จากการให้ บริการที่ระดับ 20% และการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้ นทุนในการให้ บริการ นอกจากนี ้จากการร่วมทุนกับทาง TTTH บริษัทจะเน้ นการนาเทคโนโลยีเข้ ามาร่วม
บริ หารจัดการกระบวนเดินรถที่เรี ยกว่า Model Smart Mobility เพื่อรองรับการให้ บริ การที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ สร้ างการเติบโต
ในอนาคตที่ยงั่ ยืน อีกทังช่
้ วยเสริมสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้ างความแตกต่างจากคูแ่ ข่งได้
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โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัท สาหรั บปี 2561 ถึงปี 2563 รายละเอียด ดังนี ้
(หน่ วย: ล้ านบาท)
รายได้ รวม

ปี 2561
จานวน ร้ อยละ

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

279
193
28
51
7
90
369

352.41
289.83
27.00
31.52
4.06
69.47
421.88
1.86

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
1.77

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

คัน
347
211
38
91
7
66
413

ปี 2563
จานวน ร้ อยละ
348.01
259.56
35.36
49.77
3.32
43.08
391.09
0.60

88.99%
66.37%
9.04%
12.73%
0.85%
11.01%
100.00%

ภาพกราฟ โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท สาหรั บปี 2561 ถึงปี 2563 แยกตามอุตสาหกรรมของลูกค้ า ดังนี้
(หน่ วย: ล้ านบาท)
140
120
100
80
60
40
20
0

ชิ ้นส่วนประกอบ
รถยนต์

เครื่องใช้ ไฟฟ้า

อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้ าง

น ้ามันเชื ้อเพลิง
และปิ โตรเคมี

ยาง

เหล็ก

การท่องเที่ยว

เม็ดพลาสติก

อื่น

ปี 2561

122.83

72.71

10.08

42.94

52.31

32.82

5.32

30.2

52.67

ปี 2562

123.48

70.00

11.56

51.03

57.06

32.92

18.64

31.06

61.21

ปี 2563

81.58

71.79

26.86

48.4

43.12

31.67

5.08

24.95

57.64

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

จากภาพแสดงสัดส่วนรายได้ จากการให้ บริ การแยกตามอุตสาหกรรมของลูกค้ าที่มีความหลากหลาย เนื่องจาก
บริ ษัทต้ องการป้องกันไม่ให้ กลุม่ ลูกค้ ามีการกระจุกตัวและพึ่งพิงกลุ่มอุ ตสาหกรรมใดๆ มากเกินไป ซึ่งอาจมีความเสี่ยง
หากอุตสาหกรรมนันอยู
้ ใ่ นช่วงวิกฤตจากเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิง่ แวดล้ อมและเทคโนโลยี
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ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ข้ อมูล

รายละเอียด

ชื่อ
บริ ษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
สถำนที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่
700/199 หมูท่ ี่ 1 ต.บ้ ำนเก่ำ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160
ประเภทธุรกิจ
บริ กำร (กำรให้ บริ กำรรับ-ส่ง บุคลำกร)
เลขที่ทะเบียนบริ ษัท
0107558000105
โทรศัพท์
038-468-788, 9
โทรสำร
038-468-788
จำนวนทุนจดทะเบียน
170,577,514.50 บำท
จำนวนหุ้นสำมัญ
682,310,058
เลขำนุกำรบริ ษัท
คุณสุกำนดำ พุทธรักษำ / 063-903-0049 / sukarnda@atp30group.com
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณโชติกำ วีระศิลป์ / 038-468-789, 091-774-4432 / chotiga@atp30group.com
นำยทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จำกัด (ประเทศไทย)
ผู้สอบบัญชี
บริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
เว็บไซต์บริ ษัท
www.atp30.com
หมายเหตุ : บริ ษัทได้ มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 จากการออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทจานวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ให้ แก่ บริ ษัท โตโยต้ า ทูโช
ไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด โดยการจัดสรรจานวน 65,000,000 หุ้นในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็ นมูลค่า 64,350,000
บาท ซึง่ ได้ รับเงินแล้ วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้ านลบต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
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ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษัทเริ่ มประกอบธุรกิจการให้ บริ การรับ-ส่งบุคลากรเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 โดยมีผ้ กู ่อตัง้ ได้ แก่
นายปิ ยะ เตชากูล, ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ และนายชาติชาย พานิชชีวะ ร่ วมกันและเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นับจากนันได้
้ ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั โดยมีการเปลีย่ นแปลงและ
พัฒนาการที่สาคัญของบริ ษัทดังนี ้
ปี
รายละเอียด
2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 วันที่ 2 เม.ย. บริ ษัทมีการประกาศจ่ายเงินปั นผลสาหรับผล
การดาเนินการปี 2560 เป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.030 บาทรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 15.64 ล้ านบาทหรือ
คิดเป็ นร้ อยละ 62.96 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองทางกฎหมาย กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลวันที่ 30
เม.ย. 2561
บริ ษัทมีรถโดยสารที่ให้ บริ การของบริ ษัทจานวน 279 คัน ซื ้อเพิ่มในระหว่างปี จานวน 44 คันและขาย
รถบัสจานวน 2 คัน
2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันที่ 2 เม.ย. บริ ษัทมีการประกาศจ่ายเงินปั นผลสาหรับผล
การดาเนินการปี 2561 เป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.040 บาทรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 21.63 ล้ านบาทหรือ
คิดเป็ นร้ อยละ 56.51 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองทางกฎหมาย กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลวันที่ 30
เม.ย. 2562
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2562 วันที่ 5 พ.ย. บริ ษัทมีการประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลสาหรับผลการดาเนินงานเก้ าเดือนปี 2562 เป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.020 บาทรวมเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 12.35 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 36.02 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองทางกฎหมาย กาหนดวัน
จ่ายเงินปั นผลวันที่ 4 ธ.ค. 2562
บริ ษัทมีรถโดยสารที่ให้ บริ การของบริ ษัทจานวน 308 คัน ซื ้อเพิ่มในระหว่างปี จานวน 30 คันและขาย
รถบัสจานวน 1 คัน
2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2563 วันที่ 25 ก.พ. บริ ษัทมีมติจา่ ยเงินปั นผลสาหรับปี ของผล
การดาเนินงานปี 2562 เป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท จานวน 12.35 ล้ านบาท ซึง่ มีจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วเป็ นเงินสดในอัตราหุ้น 0.020 บาท จานวน 12.35 ล้ านบาท รวมทังสิ
้ ้น
25.70 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 55.59 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองทางกฎหมาย กาหนดวัน
จ่ายเงินปั นผลสาหรับปี วันที่ 30 เม.ย. 2563
เดือนสิงหาคม บริ ษัทได้ รับการต่อมาตรฐานการรับรองการบริ หารความปลอดภัยทางถนน (BSI
ISO39001 : 2012 Road traffic safety management system) นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 ส.ค. 2563 ถึงวันที่
31 ก.ค. 2566
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ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ปี
2564 -

-

-

รายละเอียด
บริ ษัทได้ รับใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางจากกรมการขนส่งทางบก ต่อระยะเวลาอีก 5
ปี นับตังแต่
้ 11 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2569
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2564 วันที่ 20 ม.ค. บริ ษัทมีมติเกี่ยวกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด และกาหนดวันและเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2564 มีระเบียบวาระการประชุมที่สาคัญดังนี ้
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนบริ ษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของ
บริ ษัท ข้ อ 4. (เรื่ องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 3 พิจาณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน 65.00 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ
0.25 บาท ให้ แก่บริ ษัท โตโยต้ า ทูโช ไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (TTTH) โดยการจัดสรร 65.00 ล้ านหุ้น ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 64.35 ล้ านบาท
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการเพิม่ จานวนกรรมการ 1 ท่าน จากจานวนเดิม 7 ท่านเป็ น 8 ท่าน โดย
มอบอานาจอนุมตั กิ ารแต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่ให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564 วันที่ 24 ก.พ. จานวนหุ้นรวม 388,542,981 หุ้นหรื อ
62.94% โดยมีมติตามวาระข้ างต้ น ดังนี ้
วาระที่ 2 อนุมตั ิ คะแนนเสียงเห็นด้ วย 388.54 ล้ านหุ้น
วาระที่ 3 อนุมตั ิ คะแนนเสียงเห็นด้ วย 388.54 ล้ านหุ้น
วาระที่ 4 อนุมตั ิ คะแนนเสียงเห็นด้ วย 388.54 ล้ านหุ้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2564 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล การกาหนดประชุมสามัญ
ประจาปี 2564 และแก้ ไขข้ อบังคับ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 2 อนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2563 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
วาระที่ 4 อนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองจานวน 1.44 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นทุนสารองตาม
กฎหมาย 5.01% ของกาไรสุทธิ และจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2563 อัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเงินไม่
เกิน 20.50 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล 74.95% ของเงินกาไรสุทธิหลังจัดสรรกาไร
เป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย โดยกาหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิรับเงินปั นผลวันที่ 9 เม.ย. 2564
วาระที่ 8 อนุมตั ิแต่งตังกรรมการใหม่
้
วาระที่ 9 อนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัท เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นใน
เรื่ องการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
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อัตราส่ วนการเงินที่สาคัญ
รายการ

ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratios)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
0.72
0.81
0.71
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
0.60
0.67
0.64
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
เท่า
0.72
0.81
0.71
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
เท่า
8.30
7.82
6.57
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่
วัน
44
47
55
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า
เท่า 11.59 11.70 10.46
ระยะเวลาชาระหนี ้เจ้ าหนี ้การค้ า
วัน
32
31
35
วงจรเงินสด
วัน
-4
-4
-4
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratios)
อัตราส่วนกาไรขันต้
้ น
%
25.57 25.69 22.53
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
%
14.98 14.70 11.53
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
% 166.32 186.60 241.19
อัตรากาไรสุทธิ
%
9.65 10.21
7.34
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
%
13.17 12.64
6.96
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratios)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
5.86
6.31
3.65
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
%
13.96 15.08
8.58
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
เท่า
0.61
0.62
0.50
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
1.17
0.86
0.95
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
เท่า
6.64
9.76
9.85
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
เท่า
1.02
1.09
0.83
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
%
56.50 55.59 74.95
หมำยเหตุ : อัตรำกำรจ่ำยเงิ นปั นผล คำนวณมำจำกเงิ นปั นผลจ่ำยสำหรับปี หำรด้วยกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตำม
กฎหมำยของปี
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เป็ นผู้ให้ บริ การรถโดยสารรับ-ส่ง บุคลากรระหว่างแหล่งที่พกั อาศัยใน
เขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรื อสถานประกอบการ โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ซึง่ ได้ รับ
ใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางจากกรมการขนส่งทางบก มีบริ ษัทมีรถโดยสารที่ให้ บริ การ 2 รูปแบบดังนี ้
1. รถโดยสารของบริ ษัทรวมจานวน 347 คันหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 84.02 ประกอบด้ วย รถบัสจานวน 211 คัน
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 51.09 ส่วนที่เหลือเป็ นประเภทอื่นได้ แก่ รถมินิบสั รถตู้ และรถตู้ วีไอพี คิดเป็ นร้ อยละ
32.93 ของจานวนรถโดยสาร
2. รถโดยสารรถร่ วมบริ การรวมจานวน 66 คันหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 15.98 ประกอบด้ วย รถตู้จานวน 61 คัน
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.77 ส่วนที่เหลือเป็ นรถบัสคิดเป็ นร้ อยละ 1.21 ของจานวนรถโดยสาร
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ นามาตรฐานการบริ หารความปลอดภัยทางถนน (BSI ISO39001: 2012 Road traffic safety
management system) มาใช้ ในการบริ หารจัดการกระบวนการเดินรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริ การต่อลูกค้ าให้ เกิด
ความพึงพอใจมากที่สดุ อีกทังการให้
้
ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของพนักงานโดยเฉพาะนักขับตังแต่
้ กระบวนการ
สรรหาค่าตอบแทนและสวัสดิการ การอบรม การสร้ างจิตสานึกในการให้ บริ การและปลูกฝั งการใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ของผู้โดยสารและผู้ร่วมใช้ เส้ นทาง
แนวโน้ วสาหรับปี 2564 บริ ษัทมุง่ เน้ นเพิ่มมาร์ เก็ตแชร์ ภาคตะวันออก ขยายฐานกลุม่ ลูกค้ า ขนาดใหญ่ที่มีศกั ยภาพ
โดยเน้ นการใช้ บริ การรับส่งที่มีคณ
ุ ภาพและการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่างๆ มาร่วมเพิ่มประสิทธิภาพให้ กบั ลูกค้ า อีกทัง้
การเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ ้น ซึ่งในการร่ วมพันธมิตรทางธุรกิจกับบริ ษัท โตโยต้ า ทูโช ไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (TTTH)
นันยั
้ งช่วยในการสนับสนุนการขยายฐานลูกค้ าในวงกว้ างเพื่อต่อยอดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีก ทังการร่
้
วมลงทุนนาเทศ
โนโลยี เ ข้ า มาพัฒ นาระบบบริ ห ารจัด การกระบวนการเดิ น รถ Model Smart Mobility ที่ จ ะรองรั บ การให้ บ ริ ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น รวมถึงการช่วยลดต้ นทุนให้ แก่ลกู ค้ า เพิ่มศักยภาพการแข่งขันมากขึ ้น โดยตังเป
้ ้ าอัตราการเติบโต
20% หรื อรายได้ รวมที่ 480 ล้ านบาทและรักษาอัตรากาไรขันต้
้ นอยูท่ ี่ร้อยละ 25
สำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติ ม ได้จำกแบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี 2563 ในเว็บไซต์สำนักงำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
หรื อเว็บไซต์ตลำดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัท (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 / รถตู้ วีไอพี

จัดหารถให้ ตรงตามความ
ต้ องการของลูกค้ า

คัดสรรบุคลากรเพื่อเป็ น
นักขับ

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
นักขับก่ อนการให้ บริการ

รถบัส / รถตู้

พร้ อมให้ บริการรับส่ ง
บุคลากร

บริษัทบริหารและจัดการรับส่ ง บุคลากรตาม
เส้ นทางที่ตกลงไว้ กับลูกค้ า

บริษัทคัดเลือกรถร่ วม

บริษัทจัดทารายงานการเดินทางประจาวัน
เพื่อรายงานแก่ ลูกค้ า

บริษัทเรียกเก็บค่ าบริการกับลูกค้ า
ตามสัญญา

ลักษณะการให้ บริการ โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ ออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
1. รายได้ จากการให้ บริการ
รถโดยสารของบริษัท :
รถโดยสารของบริ ษัททุกคัน ต้ องมีลกั ษณะที่ถูกต้ องตามกฎหมาย โดยมีแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็ นพืน้ สี
เหลืองตัวอักษรและตัวเลขเป็ นสีดา ขึน้ ต้ นด้ วย 30-xxxx และมีโครงสร้ างรถโดยสารที่เหมาะสมกับการขนส่ง
บุคลากร มีความปลอดภัยและสะดวกสบายต่อผู้โดยสาร โดยบริ ษัทได้ ร่วมมือกับผู้ผลิตและจาหน่า ยรถชันน
้ า
อาทิ ฮี โน่ สแกนเนีย เมอร์ เซเดส-เบนซ์ โตโยต้ า และยู่ทง เป็ นต้ น ในการออกแบบโครงสร้ างรถโดยสารที่เป็ น
มาตรฐาน
รถโดยสารร่ วมบริการ :
รถโดยสารร่ วมบริ การ เป็ นรถโดยสารที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษั ท จากการคัดเลือกและ
กาหนดนโยบายซึ่งเป็ นทังบุ
้ คคลหรื อนิติบุคคล แต่ต้องได้ รับอนุญาตให้ เป็ นผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่งไม่
ประจาทางจากกรมการขนส่งทางบกเท่านัน้
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2.

รายได้ อ่ ืน ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยรับเงินฝากธนาคาร กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สินและรายได้ อื่น อาทิ รายได้
จากการให้ บริ การ ด้ านการบริ หารเพิ่มเติมแก่รถร่ วมบริ การ เงินรับคืนกองทุนสารองเลี ้ยงชีพพนักงานลาออกและ
การขายอะไหล่ที่เสือ่ มสภาพ เป็ นต้ น

นโยบายและลักษณะการตลาดที่สาคัญ
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
เนื่องจากธุรกิจรถโดยสารไม่ประจาทางไม่มีข้อจากัดในการเข้ าทาธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ หากมีปัจจัย
ด้ านแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ มีใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งและต้ องมีผ้ ขู บั ขี่ที่มีใบอนุญาตตรงตามประเภทที่กฎหมาย
กาหนด จึงทาให้ มีจานวนผู้ประกอบการรถขนส่งโดยสารไม่ประจาทางรายใหม่เกิ ดขึ ้นจานวนมาก โดยในปี 2562 มี
จานวนผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจาทางเท่ากับ 43,251 ราย และในปี 2563 มีจานวนผู้ประกอบการลดลงเป็ น
40,631 รายหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.06 ซึง่ ส่วนใหญ่จะเน้ นการแข่งขันทางด้ านราคาและการบริ การเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษัทได้ ประเมินส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 3 ของจานวนโรงงานนิคมอุตสาหกรรมพื ้นที่ให้ บริ การ อาทิ นิคม
อุตสาหกรรม อมตะซิตี ้ชลบุรี แหลมฉบังชลบุรี อมตะซิตี ้ระยอง มาบตาพุดระยอง เหมราชระยอง โรจนะระยอง และอีส
เทิร์น ซีบอร์ ด ระยอง
จุดเด่นของบริ ษัท มีกระบวนการเดินรถที่เป็ นมาตรฐาน เน้ นคุณภาพงานบริ การที่โดดเด่น ตามแนวทางการ
ปฏิบตั ิการบริ หารความปลอดภัยบนท้ องถนนตามมาตรฐาน ISO: 39001:2012 อีกทังการให้
้
คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้
บริ การรถโดยสารให้ เหมาะสมกับเส้ นทางเพื่อให้ ลดค่าใช้ จ่าย โดยมีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี ้
1. กลยุทธ์ ด้านบริการ (Service)
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่า นมาบริ ษั ท มี ป รั บ ปรุ ง และพัฒ นาคุณ ภาพการบริ ก ารอย่า งต่อ เนื่ อ ง ท าให้ บ ริ ษั ท ได้ รับ
มาตรฐานการบริ หารความปลอดภัยทางถนน (BS ISO39001 : 2012 Road traffic safety management system) โดย
ยึดหลักนโยบายในการให้ บริ การ 3 ประการ คือ หลักความปลอดภัย (Safety) หลักความน่าเชื่อถือ (Reliability) และหลัก
ความสะดวกสบาย (Comfort) ด้ วยการกาหนดมาตรฐานการบริ การ ดังนี ้
มาตรฐานรถโดยสาร
รถโดยสารของบริ ษัททุกคันเป็ นรถใหม่ โดยลักษณะของตัวรถภายนอกจะออกแบบเฉพาะสาหรับการใช้
รับ-ส่ง บุคลากร ตามหลักวิศวกรรมและทางกฏหมาย อีกทังแชสซี
้
และเครื่ องยนต์ (Bus body and Chassis) จาก
บริ ษัทชันน
้ า อาทิ ฮีโน่ สแกนเนีย และเมอร์ เซเดส-เบนซ์ โตโยต้ า และยู่ทง เป็ นต้ น ตัวถังมีการออกแบบลักษณะ
การใช้ งานโดยคานึงถึงความปลอดภัยเป็ นหลักการติดตังระบบปรั
้
บอากาศเป็ นอุปกรณ์ใหม่ทกุ ชิ ้นและสิ่งอานวย
ความสะดวกที่ครบครัน อาทิ ทีวี เครื่ องเสียง ชุดปฐมพยาบาล ถังดับเพลิง และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เพื่อ
อานวยความสะดวกสบายและปลอดภัยต่อผู้โดยสาร
มาตรฐานพนักงานขับรถ
บริ ษัทให้ ความสาคัญในการสรรหานักขับเป็ นอย่างมาก ตังแต่
้ การคัดเลือกอย่างเข้ มงวด อาทิ สัมภาษณ์
ตรวจสอบประวัติ ทดสอบการขับขี่และตรวจสอบสภาพร่ างกาย เป็ นต้ น เมื่อรับเป็ นนักขับต้ องผ่านการอบรม
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ความรู้ ความสามารถและการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้ อง เช่น การสร้ างจิตสานึกในการให้ บริ การ การรักษาดูแล
สภาพรถ การขับขี่อย่างปลอดภัย ตลอดจนการวัดผลการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานการควบคุมการเดินรถ
บริ ษัทมีระบบติดตามรถโดยสารของบริ ษัททุกคัน เรี ยกว่า GPS Tracking Systems เป็ นแบบ Real time
โดยเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสถานะ สอดส่องพฤติกรรมและสนับสนุนการทางาน
ของนักขับ อาทิ ตรวจสอบความพร้ อมก่อนการให้ บริ การไม่น้อยกว่า 30 นาทีและการควบคุมความเร็ วรถไม่เกิน
80 กม./ชม. ตลอดการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ผ่านกล้ องวงจรปิ ดภายในรถโดยสารบริ ษั ท เมื่อ นัก ขับ ให้ บ ริ ก ารรั บ -ส่ง
บุคลากรเรี ยบร้ อยแล้ ว ทางเจ้ าหน้ าที่ OP จะทาสรุปรายงานจากข้ อมูลเป็ นรายงานประจาวัน (Daily Report) และ
รายงานประจาเดือน (Monthly Report) ให้ กบั ลูกค้ าตรวจทานเสมอ
มาตรฐานการซ่ อมบารุ ง
บริ ษัทมีการควบคุมระบบการดูแลรักษาเครื่ องยนต์และอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องกับรถโดยสารของบริ ษัท
เป็ นไปตามนโยบายการเก็บรักษา การเบิกใช้ การควบคุมสินค้ าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ ายซ่อมบารุง
เป็ นผู้รับผิดชอบ ทางบริ ษัทจะทาการฝึ กอบรมพนักงานให้ มีความรู้ และความสามารถอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ เกิด
ความชานาญและกาหนดแผนการซ่อมบารุงที่ชดั เจน โดยไม่ต้องรอให้ เกิดความเสียหาย ชารุดหรื อติดขัดเพื่อให้ รถ
โดยสารของบริ ษัททุกคันมีสมรรถภาพพร้ อมใช้ งานอยูเ่ สมอ อีกทังทางบริ
้
ษัทได้ จดั รถซ่ อมบารุ งเคลื่อนที่ (Mobile
Unit) เพื่อซ่อมบารุงนอกสถานที่ โดยลักษณะการดูแลและการซ่อมบารุงสามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. การดูแลรักษาประจาวันเป็ นการดูแลความสะอาดและความเรี ยบร้ อยของรถโดยสาร อาทิ การทาความ
สะอาดเบาะที่นงั่ การฉีดพ่นน ้ายาฆ่าเชื ้อโรคและการเก็บอุปกรณ์ภายในรถให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยก่อนใช้
งานต่อไป เป็ นต้ น โดยเป็ นความรับผิดชอบของนักขับและเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
2. การซ่อมบารุ งรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เป็ นตามแผนการซ่อมบารุ ง หากพบปั ญหา
ใหญ่ เช่น เครื่ องยนต์และช่วงล่างเกิดการเสียหายจะนาส่งศูนย์ซอ่ มทันที
2.

กลยุทธ์ ด้านราคา (Price)
บริ ษัทมีนโยบายการกาหนดราคาอย่างเหมาะสมและยุติธรรม ควบคู่กบั การให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพสูง (Premium
Strategy) อาทิ รถโดยสารของบริ ษัททุกคันเป็ นรถใหม่ ลักษณะของรถเหมาะกับการให้ บริ การ นักขับมีความเชี่ยวชาญ
ระบบการติดตามที่ทนั สมัย และการบริ หารจัดการกระบวนการเดินรถที่มีประสิทธิ ภาพ (Flee Management System)
เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กับผู้โดยสารสอดคล้ องกับหลักการกาหนดราคา อีกทังการค
้
านึงถึงการลงทุนรถโดยสารของ
บริ ษัททีม่ ีระยะเวลาประมาณ 1-5 ปี โดยกาหนดค่าบริ การ 2 ประเภท ดังนี ้
1. การกาหนดค่าบริ การแบบคงที่ (Fixed - Rate Contract) คือการกาหนดตามระยะทางตามค่าบริ การต่อ
เที่ยวที่ระบุไว้ ในสัญญา ซึง่ ไม่มีการเปลีย่ นแปลงตามราคาน ้ามัน
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2.

การกาหนดค่าบริ การผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน ้ามันเชื ้อเพลิง (Floating - Rate Contract)
แบ่งเป็ น 2 รูปแบบ ดังนี ้
2.1 การกาหนดค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทางที่ผันแปรตามอัตราค่านา้ มันชดเชย คานวณจาก
ปริ ม าณการใช้ น า้ มัน แต่ละเส้ น ทางบวกส่วนต่างของราคาน า้ มัน (ราคาน า้ มัน เฉลี่ย ปั จจุบัน
เปรี ยบเทียบราคาน ้ามันตามสัญญา) หากส่วนต่างราคาน ้ามันเฉลีย่ ปั จจุบนั มากกว่าบริ ษัทจะได้ รับ
อัตราค่าน ้ามันชดเชยจากลูกค้ า หากส่วนต่างราคาน ้ามันตามสัญญามากกว่า บริ ษัทจะให้ สว่ นลด
กับลูกค้ าแทน
2.2 การกาหนดค่าบริ การผันแปรตามราคาน ้ามันและระยะทางที่ให้ บริ การ (Minimum Guarantee)
เป็ นการกาหนดค่าบริ การขันต
้ ่าตามต้ นทุนบริ การสาหรับค่างวดรถ ค่ าจ้ างนักขับ และค่าน ้ามัน
ตามจริ งส่วนรายได้ ตามระยะทางที่ให้ บริ การกับลูกค้ า

3.

กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจาหน่ าย (Place)
บริ ษัทมีฝ่ายการตลาดทาหน้ าที่หาลูกค้ า 2 ช่องทางคือ 1) ทางลูกค้ าติดต่อมาทางบริ ษัท โดยตรงคิดเป็ นร้ อยละ
69.05 ของลูกค้ าทังหมด
้
ส่วนใหญ่เป็ นการแนะนาจากลูกค้ ารายเดิมของบริ ษัท และ 2) การเข้ าร่ วมประกวดราคา / การ
ประมูลราคา (Price Action) คิดเป็ นร้ อยละ 30.95 ของลูกค้ าทังหมด
้
โดยที่ผ่านมาการรับงานส่วนใหญ่เป็ นการแนะนา
จากลูกค้ ารายเดิมของบริ ษัท เนื่องจากบริ ษัท ไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้ านราคาเพื่อให้ ได้ งาน แต่จะเน้ นการรักษา
คุณภาพของการบริ หารจัดการให้ มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับค่าบริ การที่ลกู ค้ าจะต้ องจ่ายซึง่ ที่ผา่ นจะเห็นได้ วา่ ลูกค้ ารายเดิม
ที่ได้ รับบริ การยังคงใช้ บริ การอย่างต่อเนื่องเกือบทุกราย
การประชาสัมพันธ์ (Promotion)
บริ ษัทมีการประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ อาทิ เว็บไซต์บริ ษัท SET หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ออนไลน์ FB
Line การสัมภาษณ์สดและวิทยุ เป็ นต้ น เพื่อเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ สร้ างการรับรู้ (Brand Recognition) และ
การจดจา (Brand Awareness)
4.

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทเป็ นผู้ประกอบการในภาคการผลิตมีสถานที่ตงโรงงานอยู
ั้
ใ่ นนิคมอุตสาหกรรมหรื อ
นอกนิคมอุตสาหกรรมในพื ้นที่ภาคตะวันออกเป็ นหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริ ษัทมีจานวนลูกค้ าทังสิ
้ ้น 42 ราย
แบ่งเป็ นพื ้นที่การให้ บริ การ ดังนี ้
พืน้ ที่
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ ชลบุรี
8
10
11
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี
1
1
1
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ ระยอง
5
5
4
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พืน้ ที่
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ระยอง
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ ด ระยอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
กรุงเทพฯ
รวม

ปี 2561
6
3
1
1
1
1
4
1
2
34

ปี 2562
6
3
1
1
1
1
7
1
2
39

ปี 2563
6
3
1
1
1
1
1
6
1
5
42

สำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติ ม ได้จำกแบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี 2563 ในเว็บไซต์สำนักงำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
หรื อเว็บไซต์ตลำดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.atp30.com)
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ปั จจัยความเสี่ยง
บริ ษัทมีนโยบายการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบ โดยมีวตั ถุประสงค์แนวป้องกั น
และบริ หารความเสี่ยงให้ สอดคล้ องตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงกาหนด
มาตรการบริ หารจัดการที่เพียงพอและติดตามแผนงานบริ หารความเสี่ยงในระดับองค์กร เพื่อให้ การบริ หารจัดการความ
เสีย่ งมีประสิทธิภาพและอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยสรุปความเสีย่ งสาคัญ ดังนี ้
ความเสี่ยงด้ านการดาเนินธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มลูกค้ าจานวนน้ อยรายและอยู่ในวงจากัด
บริ ษัทมีรายได้ หลักมาจากการให้ บริ การรับ -ส่ง บุคลากรแก่โรงงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทมีจานวน
ลูกค้ า 42 ราย จาก 2,379 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ทางบริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ การ และรายได้ จากการให้ บริ การเท่ากับ
391.09 ล้ านบาท ซึ่งลูกค้ ารายใหญ่ 10 ลาดับแรกมีรายได้ จาการให้ บริ การเท่ากับ 220.51 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
56.38 ซึง่ จะเห็นได้ วา่ บริ ษัทอาจได้ รับผลกระทบจากการมีลกู ค้ าดังกล่าวหากไม่มีการต่อสัญญา
อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีการกาหนดแผนและนโยบายที่ชัดเจนในการรักษาลูกค้ ารายเดิมและรายใหม่ ลดการพึ่งพิง
ลูกค้ ารายใหญ่ บางรายและกระจายกลุ่มอุตสาหกรรมลูกค้ าให้ มีความหลากหลาย ทัง้ นี ้ บริ ษัทเชื่ อมั่นว่าโอกาสการ
สูญเสียลูกค้ าค่อนข้ างน้ อยมาก ซึ่งจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมายังสามารถรั กษาลูกค้ ารายเดิมได้ เกือบทังหมดและใน
้
ทุกปี ยังสามารถหาลูกค้ ารายใหม่เพิ่มเติมได้ อย่างต่อเนื่อง
การก าหนดแผนอนาคต โดยบริ ษั ท มี ก ารก าหนดราคาเป็ นไปตามความเหมาะสมของลูก ค้ าแต่ ละรายและ
ระยะเวลาสัญญาประมาณ 3-5 ปี ทาให้ เชื่อได้ ว่าบริ ษัทจะสามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดได้ อีก นอกจากนี ้บริ ษัท
ยังให้ ความสาคัญในการกระจายความเสี่ยงจากการจัดการลูกค้ าในหลายกลุม่ อุตสาหกรรม (Industry Diversification)
เพื่อลดความเสีย่ งจากกลุม่ ลูกค้ าเดียวกันทีอ่ าจได้ รับผลกระทบจากปั จจัยทางเศรษฐกิจเดียวกัน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคานา้ มันเชือ้ เพลิงของตลาดโลก
บริ ษัทมีการใช้ น ้ามันดีเซลและน ้ามัน B10 กับรถโดยสารของบริ ษัททุกคัน ดังนันความผั
้
นผวนของราคาน ้ามัน
เชือ้ เพลิงในตลาดโลกส่งผลโดยตรงต่อต้ นทุนการให้ บริ การของบริ ษัท เนื่องจากบริ ษัทไม่มีการทาสัญญาซื ้อน ้ามันกับผู้
จาหน่ายล่วงหน้ า
อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีรูปแบบการกาหนดค่าบริ การ 2 รู ปแบบ คือ 1) การกาหนดค่าบริ การแบบคงที่สดั ส่วนสัญญา
การให้ บริ การคิดเป็ นร้ อยละ 52.38 และ 2) การกาหนดค่าบริ การแบบผันแปรตามราคาน ้ามันและระยะทางที่ใช้ บริ การ
สัดส่วนสัญญาคิดเป็ นร้ อยละ 47.62 (รายละเอียดเพิ่มเติมข้ อที่ 2 กลยุทธ์ด้านราคา (Price)) จะเห็นได้ วา่ สัญญาส่วนใหญ่
เป็ นการกาหนดค่าบริ การแบบคงที่ซงึ่ สามารถช่วยลดความเสีย่ งดังกล่าวได้
บริ ษัทให้ ความสาคัญในการบริ หารและควบคุมต้ นทุนน ้ามันเชื ้อเพลิง โดยการนาระบบสารสนเทศเข้ ามาร่วมเก็บ
ข้ อมูลและประมวลผลเพื่อให้ ทราบการใช้ ปริ มาณน ้ามันเชื ้อเพลิงในรถแต่ละคันและนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ /แก้ ไข/ป้องกัน/
หาสาเหตุเพื่อเสนอรายงานฝ่ ายบริ หารต่อไป โดยฝ่ ายบริ หารนาข้ อมูลการวางแผนเพื่อลดต้ นทุนการให้ บริ การและฝ่ าย
อบรมนักขับยังสามารถเก็บรวบรวมข้ อมูลพฤติกรรมการขับขี่ อย่างประหยัดน ้ามันเพื่อมาใช้ อบรมนักขับอย่างถูกต้ อง ซึ่ง
จากการบริ หารดังกล่าวบริ ษัทคาดว่าจะสามารถลดต้ นทุนการให้ บริ การประมาณร้ อยละ 5-10
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ความเสี่ยงจากการขาดแคลนนักขับ
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับนักขับ โดยมีการกาหนดเงิ นเดือนและสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสมเนื่องด้ วย
ข้ อจากัดในการรับสมัครนักขับ (รายละเอียดเพิ่มเติมมาตรฐานพนักงานนักขับ (Driver)) เมื่อเข้ าเป็ นนักขับต้ องปฏิบตั ิ
ตามที่ทางบริ ษัทกาหนด จึงทาให้ มีอตั ราการลาออกของนักขับอยู่ในระดับสูง อาจเกิดปั ญหาขาดแคลนนักขับไม่เพียงพอ
ต่อการให้ บริ การ
อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ สร้ างจิตสานึกแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานและสร้ างกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์กบั นักขับ
เสมือนกับพนักงานทัว่ ไปเพื่อสร้ างความแตกต่างจากคนขับรถทัว่ ไป กรณีที่ขาดแคลนนักขับ บริ ษัทจะให้ ทางเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายปฏิบตั ิการเป็ นผู้ขบั ขี่แทนเนื่องจากเจ้ าหน้ าที่ OP ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารไม่ประจาทางและรับการ
อบรมเช่นเดียวกับนักขับ จากผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาบริ ษัทมัน่ ใจว่าสามารถป้องกันความเสีย่ งดังกล่าวได้
ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจ
ธุรกิจในการรับ-ส่งบุคลากรมีข้อจากัดในการเข้ าสูธ่ ุรกิจน้ อย (Low Entry Barrier) เนื่องจากเป็ นธุรกิจประเภทนี ้ไม่
ต้ องขอสัมปทานจากทางภาครัฐเพียงมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอก็สามารถเข้ ามาเป็ นผู้ประกอบการได้ สง่ ผลให้ มีการแข่งขัน
ทางด้ านราคาสูง (Price Competition) ดังนัน้ บริ ษัทจึงสร้ างจุดแข็งด้ านคุณภาพการบริ หารจัดการกระบวนการเดิ นรถ
บริ หารจัดการต้ นทุนให้ ลกู ค้ า และความปลอดภัย เพื่อสร้ างความพอใจให้ แก่ผ้ รู ับบริ การซึ่งนาไปสู่ความเชื่อมัน่ ในการ
ให้ บริ การ (Brand Loyalty) และเกิดการโฆษณาแบบปากต่อปาก (Word of mount)
อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันที่สงู ขึ ้นเพื่อป้องกันความเสีย่ ง อาทิ การให้ บริ การ
รถโดยสารที่หลากหลาย (Product Variety) รูปแบบการให้ บริ การที่เหมาะสมกับงบประมาณตามความต้ องการของลูกค้ า
(Product Design) และการให้ คาปรึกษาด้ านค่าใช้ จ่ายของลูกค้ าต่อหัวที่เหมาะสม (Optimising Cost per Man) เพื่อให้
ลูกค้ าเกิ ดความพึงพอใจและป้องกันความเสี่ยงจากการแข่งขันอย่างมีประสิทธิ ภาพและการร่ วมพันธมิตรทางธุรกิจ
(Strategic Partner) กับทาง TTTH มาช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพการแข่งขัน โดยการนาเทคโนโลยีเข้ ามาร่ วมในการพัฒนา
ระบบบริ หารจัดการกระบวนการเดินรถ Model Smart Mobility ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทสามารถขยายฐานลูกค้ าในอนาคตได้
และมีรายได้ คา่ บริ การที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ มีสว่ นแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ ้นด้ วย
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จาหน่ ายยานพาหนะรายใหญ่ น้อยราย
บริ ษัทมีทะเบียนรายชื่อผู้จาหน่าย (AP vender lists) สาหรับการซื ้อยานพาหนะไม่กี่ราย ซึ่งหากทางผู้จาหน่าย
ยกเลิกหรื องดจาหน่าย โดยบริ ษัทอาจได้ รับผลกระทบไม่สามารถจัดหารถโดยสารได้ ทนั ตามสัญญา อย่างไรก็ดีบริ ษัทได้ มี
การหาผู้จาหน่ายรายอื่นเพิ่มเติมและมัน่ ใจว่าจะสามารถลดความเสีย่ งดังกล่าวได้
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ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการโดยการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก
ผู้บริ หารหลักคือ นายปิ ยะ เตชากูล เป็ นผู้จัดการบริ ษัทมาตังแต่
้ การก่อตัง้ บริ ษัท ในปี 2548 เนื่องจากเป็ นผู้มี
ประสบการณ์และชื่อเสียงในวงการธุรกิจการให้ บริ การขนส่งมายาวนาน ซึ่งได้ รับความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ อนั ดี
กับทางลูกค้ าทาให้ ลกู ค้ ามีความเชื่อมัน่ ในธุรกิจหากมีการเปลี่ยนแปลง/ปรับเปลี่ยน ผู้บริ หารหลักอาจเกิดความเสี่ยง
ดังกล่าวได้
อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีการจัดทาแผนธุรกิจทุกปี ให้ สอดคล้ องกับการปรับโครงสร้ างองค์กรที่เหมาะสมตามขอบเขต
อานาจ หน้ าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน พร้ อมพัฒนาอบรมบุคลากรให้ เป็ นมืออาชีพ เพิ่มแรงจูงใจและผลตอบแทน
ตามความรู้ ความสามารถเพื่อลดการพึง่ พิงผู้บริ หารหลัก

15
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จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 บริ ษั ท มี ทุน จดทะเบี ย นจ านวน 154,687,500 บาท โดยมี ทุน ช าระแล้ ว จ านวน
154,327,514.50 บาทแบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 617,310,058 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ราคาตลาดเฉลีย่ ทังปี
้ 0.92 บาท
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ และกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามวันปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 13 มกราคม 2564
ดังนี ้
ลา
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
ก่ อนการเพิ่มทุน*
หลังการเพิ่มทุน
ดับ
จานวนหุ้น
สัดส่ วน
จานวนหุ้น
สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
1. กลุม่ นายชาติชาย พานิชชีวะ*
118,125,000 19.14%
118,125,000 17.31%
2. กลุม่ นายปิ ยะ เตชากูล*
100,469,894 16.28%
100,469,894 14.72%
3. นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ *
42,750,000
6.93%
42,750,000
6.27%
4. นายวิฑรู ย์ กรมดิษฐ์
29,390,199
4.76%
29,390,199
4.31%
5. นายพงษ์ ชยั จงไพศาลศิลป์
16,159,500
2.62%
16,159,500
2.37%
6. นางนาธฤดี ศรี ประจิตติชยั
15,600,000
2.53%
15,600,000
2.29%
7. นายบัณฑิต ตุงคะเศรณี
15,372,000
2.49%
15,372,000
2.25%
8. นางสาววิภาวี กรมดิษฐ์
13,032,903
2.11%
13,032,903
1.91%
9. นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ
12,656,250
2.05%
12,656,250
1.85%
10. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
9,866,251
1.60%
9,866,251
1.45%
บริ ษัท โตโยต้ า ทูโช ไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด
65,000,000
9.53%
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
243,888,061 39.49%
243,888,061 35.74%
รวม
617,310,058 100.00%
682,310,058 100.00%
หมายเหตุ
*การนับรวมกลุม่ หลักทรัพย์เป็ นไปตามนิยามบุคคลตามมาตรา 258
1.
2.
3.

กลุม่ นายชาติชาย พานิชชีวะ ประกอบด้ วยครอบครัวและบุตร ได้ แก่ นางสมหะทัย พานิชชีวะ, นายพาทิศ พานิช
ชีวะ, นายสาริ ศ พานิชชีวะ และนางสาวอาภาพิศ พานิชชีวะ ไม่รวมมารดาคือ นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ
กลุม่ นายปิ ยะ เตชากูล ประกอบด้ วยครอบครัวและบุตร ได้ แก่ นางสายสุทธิ์ เตชากูล และไม่รวมบุตรที่บรรลุนิติ
ภาวะคือ นายธนภูมิ เตชากูล จานวนหุ้นสามัญ 2,112,064 หุ้น
นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ ไม่รวมพี่น้องคือ นายวิฑรู ย์ กรมดิษฐ์ และนางสาววิภาวี กรมดิษฐ์
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4.

บริ ษัทได้ มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบีย นชาระแล้ วเมื่อวัน ที่ 10 มีนาคม 2564 จากเดิมจานวน
154,327,517 บาท ( 617,310,058 หุ้น) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 170,577,514.50 บาท ( 682,310,058
หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท

สรุ ปรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ตามวันปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 13 ม.ค. 2564
ดังนี ้
ลาดับ

รายชื่อ

กรรมการบริ ษัท
1
นายชาติชาย พานิชชีวะ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
2
ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
3
นายปิ ยะ เตชากูล
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
4
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
5
นางสุวรรณี คามัน่
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
6
นายกาชัย บุญจิรโชติ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
7
นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ผู้บริหาร
1
นายปิ ยะ เตชากูล
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
2
นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
3
นางสุกานดา พุทธรักษา
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
4
นางสาวพรรณี คูหาวัลย์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
5
นางสาวโชติกา วีระศิลป์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
6
นายอธิเมศร์ ฉัตรวรีย์โชติ

ณ 30 ธ.ค. 2562
จานวนหุ้น ร้ อยละ

ณ 13 ม.ค. 2564
จานวนหุ้น ร้ อยละ

การเปลี่ยนแปลง
จานวนหุ้น ร้ อยละ

80,325,000
18,900,000
42,750,000
55,000,000
45,419,894
9,450,000
89,775,000
576,250
-

13.01
3.06
6.93
8.91
7.36
1.53
14.54
0.09
-

80,325,000
18,900,000
42,750,000
55,050,000
45,419,894
9,450,000
89,775,000
576,250
-

13.01
3.06
6.93
8.92
7.36
1.53
14.54
0.09
-

50,000
-

0.01
-

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

8.91
7.36
0.08
-

55,050,000
45,419,894
570,625
-

8.92
7.36
0.09
-

50,000
100,000
-

0.01
0.02
-
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ลาดับ

7
8

รายชื่อ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ 30 ธ.ค. 2562
จานวนหุ้น ร้ อยละ
104,650
0.02
-

ณ 13 ม.ค. 2564
จานวนหุ้น ร้ อยละ
104,650
0.02
-

การเปลี่ยนแปลง
จานวนหุ้น ร้ อยละ
-

หมายเหตุ:
บริ ษัทไม่มีการจัดโครงการให้ สทิ ธิแก่ผ้ บู ริ หารในการซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท
นายวินยั พุม่ พิศ เปลีย่ นชื่อเป็ น นายอธิเมศร์ ฉัตรวรี ย์โชติ
นายธิติ บุญจิรโชติ จานวนหุ้นสามัญ 20,500 หุ้น เป็ นบุตรที่บรรลุนิติภาวะของนายกาชัย บุญจิรโชติ จึงไม่นบั
รวมกลุม่ หลักทรัพย์เป็ นไปตามนิยามบุคคลตามมาตรา 258
การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ โดยวันปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 13 ม.ค. 2564 ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติตา่ ง
ด้ าว
รวม

รวมทัง้ สิน้
จานวนหุ้น

จานวน
ราย
2,091 617,310,058
2,091 617,310,058

นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
%
จานวน จานวนหุ้น % จานวน จานวนหุ้น
%
ราย
ราย
100.00
5 10,689,588 1.73 2,086 606,620,470 98.27
100.00

5 10,689,588 1.73

2,086 606,620,470 98.27

การกระจายการถือหุ้นตามอัตราส่ วนของผู้ถอื หุ้น โดยวันปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 13 ม.ค. 2564 ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกิน
กว่า 0.5%
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน
0.5% แต่ไม่ต่ากว่าหนึ่ง
หน่วยการซื ้อขาย
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ากว่า
หนึ่งหน่วยการซื ้อขาย
รวม

รวมทัง้ สิน้
จานวนหุ้น

จานวน
ราย
36 467,066,797
1,775 150,235,663

280

7,598

นิติบุคคล
%
จานวน จานวนหุ้น
ราย
75.66
1 9,866,251

บุคคลธรรมดา
% จานวน จานวนหุ้น
%
ราย
1.60
35 457,200,546 74.06

24.34

4

823,337

0.13

-

-

-

-

5 10,689,588

1.73

2,091 617,310,058 100.00

1,771 149,412,326 24.21

280

7,598

-

2,086 606,620,470 98.27
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ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ (Shareholder’s agreement)
สาหรับเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์และการบริ หารงานของบริ ษัท ในปี 2563 บริ ษัทไม่มีรำยกำร
เกี ่ยวโยงหรื อดำเนิ นธุรกิ จลักษณะดังกล่ำว สำมำรถดูข้อมูลเพิ่ มเติ ม ในกำรทำรำยกำรทีเ่ กี ่ยวโยงกันและควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์
การออกหลักทรัพย์ อ่ ืน
บริ ษัทมีใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท รุ่ นที่ 1 (ATP30-W1) จานวน 123,750,000 หน่วยมีอายุ
2 ปี ครบกาหนด การใช้ สิทธิแปลงสภาพฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562 โดยสามารถนามาแปลงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ
ซึง่ มีผ้ ใู ช้ สทิ ธิแปลงสภาพฯ จานวน 122,310,254 หุ้น อัตราหุ้นละ 0.85 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจานวน 103.96 ล้ านบาท
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงินหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
และสารองต่างๆ ตามกฎหมาย หากมีการจ่ายเงินปั นผลน้ อยกว่านโยบายต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาจากปั จจัยต่างๆ อาทิ แผนการลงทุน ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตและนาเสนอ
อนุมตั ิต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เว้ นแต่การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลทางคณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจให้
จ่ายเงิ นปั นผลได้ หากมีผลกาไรสุทธิ ห ลัง หัก สารองทางกฎหมายที่เพียงพอและรายงานต่อที่ ป ระชุมสามัญผู้ถื อ หุ้น
ประจาปี 2563 ต่อไป รายละเอียดดังนี ้
รายละเอียด
หุ้นสามัญ (ล้ านหุ้น)
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น (บาท)
เงินปั นผลประจาปี (ล้ านบาท)
เงินปั นผลระหว่างกาล (ล้ านบาท)
หุ้นปั นผล (ล้ านบาท)
อัตรากาไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลวันที่

ปี 2560
440.00
***0.04473
5.93
13.75
0.053
94.80%

ปี 2561
521.46
0.030
15.64
0.079
62.95%

ปี 2562
548.23
0.040/0.020
21.93
**12.35
0.079
56.50%

ปี 2563
617.32
0.020
**12.35
0.079
55.59%

ปี 2564
682.32
0.03
20.47
0.0047
74.95%

30 เม.ย. 60

30 เม.ย. 61

30 เม.ย. 62 /
04 ธ.ค. 62

30 เม.ย. 63

30 เม.ย. 64

หมายเหตุ:
*ปี 2560 บริ ษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 สาหรับการจ่ายเงินปั นผลรวมในอัตราหุ้นละ 0.04473
บาท แบ่งเป็ น 1) จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 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
กรรมการอิสระ

นางสุวรรณี คามั่น

นายกาชัย บุญจิรโชติ

นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท ทัง้ หมด 7 ท่ าน รายละเอียดดังนี ้
รายชื่อกรรมการ

นายชาติชาย พานิชชีวะ

ตาแหน่ ง

ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

นายปิ ยะ เตชากูล

กรรมการ

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

กรรมการ

ประเภทกรรม
การ

ตาแหน่ งคณะกรรมการชุดย่ อย

กรรมการที่เป็ น
ผู้บริหาร
กรรมการที่เป็ น
ผู้บริหาร
กรรมการที่เป็ น
ผู้บริหาร

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษา
กรรมการผู้จดั การ / CEO /ผู้บริหารสูงสุด
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่
เป็ นผู้บริหาร

วันที่เริ่มดารง
ตาแหน่ งกรรมการ
ครัง้ แรก
31 ตุลาคม 2548
31 ตุลาคม 2548
31 ตุลาคม 2548

30 เมษายน 2556
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รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

ประเภทกรรม
การ

ตาแหน่ งคณะกรรมการชุดย่ อย

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสุวรรณี คามัน่

กรรมการ

กรรมการอิสระ

นายกาชัย บุญจิรโชติ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์
(แทน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ)

กรรมการ

กรรมการอิสระ

วันที่เริ่มดารง
ตาแหน่ งกรรมการ
ครัง้ แรก
30 เมษายน 2556
30 เมษายน 2556

25 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. มีมติอนุมตั ิแต่งตังนายประเสริ
้
ฐ อัครประถมพงศ์
เข้ ารับตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและประธาน
กรรมการบริ หารความเสีย่ งโดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 25 ก.พ. 2563 เป็ นต้ นไป
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัทและทุกตาแหน่งที่เ กี่ยวข้ อง โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1
มกราคม 2563 เนื่องจากท่านจะเข้ าดารงตาแหน่งผู้อานวยการของสานักงานพัฒนารั ฐบาลดิจิทัล (องค์ การ
มหาชน) ซึง่ มีเงื่อนไขการดารงตาแหน่งที่ทาให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นกรรมการบริ ษัทต่อไปได้
นางสุกานดา พุทธรักษา เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริ ษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจานวน 4 ท่านคิดเป็ นร้ อยละ 57.14
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่านคิดเป็ นร้ อยละ 42.86
ปี 2563 ไม่มีกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูง เคยเป็ นพนักงานหรื อหุ้นส่วนของบริ ษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริ ษัท
ใช้ บริ การ
ปี 2563 มีกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารไปดารงตาแหน่งกรรมในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุม่ ธุรกิจคือ นายชาติ
ชาย พานิชชีวะ และดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
ปี 2563 มีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ที่มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทคือ นางสมหะทัย
พานิชชีวะ
ปี 2563 บริ ษัทไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปี 2563 ไม่มี ก รรมการที่ ไม่เ ป็ นผู้บ ริ ห ารลาออกเนื่ อ งจากประเด็ น เรื่ อ งการก ากับ ดูแ ลกิ จ การของบริ ษั ท หรื อ
เกี่ยวข้ องกับความล้ มเหลวในการทาหน้ าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ
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-

ปี 2564 บริ ษัทได้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เพื่ออนุมตั ิแต่งตังกรรมการ
้
ใหม่คือ นายธานินทร์ หิรัญปั ณฑาพร จานวน 1 ท่านตามสัดส่วนการเพิ่มทุน 9.53% ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้ ว

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
ตามข้ อบังคับบริษัทต้ องมีกรรมการสองในสามร่วมรับรองลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทในเอกสารสาคัญ
ต่างๆ โดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทคือ นายชาติชาย พานิชชีวะ, ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ และนายปิ ยะ เตชา
กูล
สรุ ปสาระสาคัญอานาจอนุมตั ดิ าเนินการของบริษัท (บางส่ วน) มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ
เรื่องอนุมัติ
ที่
1.
เรื่องการลงุทน / การลงทุน ***
1.1. การลงทุนในบริษัทใหม่/กิจการร่วมค้ า
1.2. การลงทุนซื ้อ/ขายหุ้นบริษัทอื่น
- มูลค่าไม่เกิน 1,000,000 บาท
- มูลค่าเกิน 1,000,000 บาท
1.3. การโอนหุ้นเพื่อจัดโครงสร้ างธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุม่
1.4. การเลิกบริษัทใหม่/บริษัทอื่น/กิจการร่วมค้ า
1.5. การซื ้อที่ดิน/อาคาร
- มูลค่าไม่เกิน 10,000,000 บาท
- มูลค่าเกิน 10,000,000 บาท
1.6. การซื ้อรถเพื่อใช้ ประกอบธุรกิจ
2.
เรื่องงบประมาณ
การจัดทางบประมาณการลงุทน
2.1. ประจาปี หรือกลางปี
2.2. เพิ่มเติมระหว่างปี
- วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ หรือต่อโครงการ
- วงเงินเกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ หรือต่อโครงการ
2.3. การโอนย้ ายงบลงทุนภายในบริษัท
2.4. การยกเลิกงบลงทุนบางส่วน
- วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ หรือต่อโครงการ
- วงเงินเกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ หรือต่อโครงการ
2.5. การยกเลิกงบลงทุนทังหมด
้
(โครงการ)

คกบ.
อ

ผู้มีอานาจอนุมัติดาเนินการ (*)
คกห.
กผจ.
ผช.กผจ.

ผจก.

ผ
อ

อ
อ
อ

ผ
ผ

อ

อ
ผ
อ

อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ
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ลาดับ
ที่

3.

4

เรื่องอนุมัติ
คกบ.
การจัดทางบประมาณดาเนินการ
2.6. ประจาปี หรือกลางปี
2.7. แก้ ไขปรับปรุง/เพิ่มเติมงบประมาณระหว่างปี
การขอใช้ งบประมาณรายจ่ ายการลงทุนและงบประมาณ
ดาเนินการตามงบประมาณประจาปี
3.1. วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
3.2. วงเงินเกิน 5,000,000 บาท
เรื่องการจัดซือ้
ใบขอซือ้ (สาหรับการสั่งซือ้ ในธุรกิจปกติ)
- มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท
- มูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท

ผู้มีอานาจอนุมัติดาเนินการ (*)
คกห.
กผจ.
ผช.กผจ.

ผจก.

อ
อ

อ
อ

อ
อ

อ
อ

หมายเหตุ:
* ผู้มีอานาจอนุมตั ดิ าเนินการ ประกอบด้ วย คกบ. = คณะกรรมการบริ ษัท, คกห. = คณะกรรมการบริ หาร, กผจ. =
กรรมการผู้จดั การ, ผช.กผจ. = ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ, ผจก. = ผู้จดั การฝ่ ายและผู้จดั การอาวุโส
**อานาจการดาเนินงาน ประกอบด้ วย ผ = ผ่าน, ล = ลงนาม, อ = อนุมตั ิ
*** อยูภ่ ายใต้ งบประมาณการลงทุนประจาปี ที่ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
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แผนภาพโครงสร้ างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริ หาร

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เลขานุการบริ ษัท

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะผู้บริหาร
กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการ
ผจก. อาวุโสฝ่ ายการเงินและ
บัญชี

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 บริ ษัทไม่มีบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม
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คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการกาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าตลอดปี เพื่อให้ กรรมการ
สามารถจัดสรรเวลาได้ อย่างเหมาะสมสาหรับปี 2563 มีรายละเอียดการประชุมดังนี ้
รายชื่อ
คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม
การบริษัท
การ
การสรรหา การบริหาร การบริหาร
ตรวจสอบ และกาหนด ความเสี่ยง
ค่ าตอบแทน
นายชาติชาย พานิชชีวะ
*#6/6
*1/1
ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
**#6/6
**1/1
นายปิ ยะ เตชากูล
#6/6
1/1
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
#6/6
นางสุวรรณี คามัน่
#6/6
*4/4
นายกาชัย บุญจิรโชติ
#6/6
4/4
นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์
#6/6
4/4
นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ
นางสาวปั ทมาพร
ประสาทเขตการณ์
การจัดประชุมในปี 2563
6 ครัง้
4 ครัง้
1 ครัง้
หมายเหตุ :
*ประธานกรรมการ ** รองประธานกรรมการ และ # กรรมการ
นางสาวปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์ ทาหน้ าที่เป็ นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ปี 2563 ไม่มีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารประชุมระหว่างกันเอง
เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตังให้
้ นางสุกานดา พุทธรักษา
ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 3 สิงหาคม 2559 เป็ นต้ นไป
สำมำรถดูข้อมูลเพิ่ มเติ ม ในเอกสำรแนบรำยละเอียดเกี ่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูม้ ี อำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษัท
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ผู้บริหาร
บริ ษัทมีคณะผู้บริ หารของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 8 ท่านมีรายละเอียด ดังนี ้
รายชื่อผู้บริหาร
ตาแหน่ ง
นายปิ ยะ เตชากูล
กรรมการผู้จดั การ / CEO
นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ (รักษาการแทน)
นางสุกานดา พุทธรักษา
เลขานุการบริ ษัท
นางสาวพรรณี คูหาวัลย์
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชี (CFO)
นางสาวโชติกา วีระศิลป์
ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและควบคุม
นายอธิเมศร์ ฉัตรวรี ย์โชติ
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
นางสาวปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์
ผู้จดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ
นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ
ผู้จดั การฝ่ ายซ่อมบารุง
หมายเหตุ :
นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ เป็ นผู้จดั การฝ่ ายซ่อมบารุงได้ รับการแต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 13 ม.ค. 2563
ปี 2563 ไม่มีกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงเคยเป็ นพนักงานหรื อหุ้นส่วนของบริ ษัทสอบบัญชีภายนอกที่ทาง
บริ ษัทได้ ใช้ บริ การอยู่
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจารณากาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ระดับสูง พร้ อมทังเสนอหลั
้
กการและข้ อเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่รับผิดชอบและโครงสร้ าง
กระบอกเงิ น เดื อ นของบริ ษั ท และสามารถเที ย บเคี ย งกั บ บริ ษั ท ในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น ได้ ส าหรั บ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนดังกล่าว จากนันน
้ าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ต่อไป มี
หลักการดังนี ้
นโยบายและหลักเกณฑ์ การจ่ ายค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
ค่า ตอบแทนที่ จ่ายเป็ นเบีย้ ประชุมต่อครั ง้ ที่ มาประชุม โดยพิ จ ารณาจากผลประกอบการ ขนาดธุร กิ จ ความ
รับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้ าที่ของกรรมการที่ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั
บริ ษัทเทียบเคียงกับบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นประเภทธุรกิจเดียวกัน ซึง่ คิดรวมจากผลประกอบการประจาปี ของบริ ษัท ในอัตราไม่
เกินร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
1. นโยบายและหลักเกณฑ์ การจ่ ายค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิ จารณาทบทวนและกลั่น กรองค่าตอบแทน
ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ในรู ป แบบของค่า ตอบแทนรายเดื อ น โบนัสและค่า บริ ห ารงานที่ เ หมาะสมตามโครงสร้ าง
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ค่าตอบแทนที่เชื่ อมโยงกับภาระหน้ าที่ความรั บผิดชอบ ผลการดาเนินงานของบริ ษัท สถานะทางการเงินโดย
เปรี ย บเที ย บกับ กลุ่ม อุตสาหกรรมเดี ยวกัน ได้ แ ก่ 1) ข้ อ มูลการสารวจค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์ ก รและ
หน่วยงานที่ได้ รับความเชื่อถือ 2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศค่าเฉลี่ยอัตราเงิ นเฟ้ อ 3)
เชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทผลงานของแต่บุค คลที่สอดคล้ องกับเป้าหมายและภาระหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ (Key Performance Indicator) และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน
ดังกล่าว
2. นโยบายค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่ าตอบแทน
การพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริ ษัท ขนาดธุรกิจ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท โดยเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมลู ค่า
ตลาด (Market Capitalisation) ในขนาดที่ใกล้ เคียงกับบริ ษัทและบริ ษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน
กับบริ ษัทและเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
การพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การ ค่าตอบแทนกรรมการผู้จดั การจะพิจารณาเป็ น
ประจาทุกปี โดยเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ส่วนระดับค่าตอบแทนระยะสัน้ ได้ แก่ เงินเดือนและโบนัส สาหรับผลตอบแทน
ระยะยาวจะต้ องสอดคล้ องกับผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และการปฎิบตั ิตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ใน
ระยะยาว ตลอดจนปฎิบตั ิงานและการพัฒนาผู้บริ หาร รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการ
เติบโตทางผลกาไรของบริ ษัท มีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท มี 2 รูปแบบ ดังนี ้
1. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ตามมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้ถือประจาปี 2564 เพื่ออนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี
2564 ในวันที่ 1 เมษายน 2564 รายละเอียดดังนี ้
ตาแหน่ ง
ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครัง้ (บาท)
2561
2562
2563
2564
ประธานกรรมการบริ ษัท
15,000
15,000
15,000
15,000
รองประธานกรรมการบริษัท
12,000
12,000
12,000
12,000
กรรมการบริษัท
10,000
10,000
10,000
10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000
15,000
15,000
15,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
10,000
10,000
10,000
10,000
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
15,000
15,000
15,000
15,000
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
10,000
10,000
10,000
10,000
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
15,000
15,000
15,000
15,000
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ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็ นเบีย้ ประชุมต่อครั ง้ ที่มาประชุม ตามมติค่าตอบแทนที่เสนอต่อที่ป ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ดังนี ้
รายชื่อ
คณะกรรม
การบริษัท

นายชาติชาย พานิชชีวะ
ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
นายปิ ยะ เตชากูล
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นางสุวรรณี คามัน่
นายกาชัย บุญจิรโชติ
นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์

75,000
60,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สรรหาและ
บริหารความ
กาหนด
เสี่ยง
ค่ าตอบแทน
60,000
40,000
30,000
-

รวม

75,000
60,000
50,000
50,000
110,000
90,000
80,000

หมายเหตุ
ค่าตอบแทนกรรมการรายปี คิดจากผลประกอบการประจาปี ของบริ ษัท ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล สาหรับปี 2563 มีการจ่ายโบนัสกรรมการรายบุคคลจานวน 0.62 ล้ านบาท
(ปี 2562 จานวน 0.62 ล้ านบาท)
ค่าตอบแทนผู้บริ หารประกอบด้ วย เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น อาทิ เงินเดือน โบนัส ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าสวัสดิการ
อื่น และเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาว ในปี 2563 จานวน 12.00 ล้ านบาท (ปี 2562 จานวน 15.33 ล้ านบาท)
2.
-

ค่ าตอบแทนอื่น ได้ แก่ ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริ หาร
ประกั น ภั ย เบ็ ด เตล็ ด ทางธุ ร กิ จ กั บ ทางบริ ษั ท ไทยศรี ป ระกั น ภั ย จ ากั ด (มหาชน) ให้ กั บ
คณะกรรมการบริ ษัท
เงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพสาหรับผู้บ ริ หารและพนักงานทุกคนในองค์กร ซึ่งทางบริ ษัทจ่ายในอัตรา
สมทบร้ อยละ 3 ของเงินเดือน
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บุคลากร
บริ ษัทมีพนักงานทังหมด
้
436 คน (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564) แบ่งเป็ นพนักงานบริ ษัท และนักขับ สาหรับปี
2563 บริ ษัทได้ จ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจานวน 111.76 ล้ านบาท รายละเอียดดังนี ้
รายละเอียด
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
พนักงานบริษัท (คน)
67
76
74
นักขับ (คน)
271
298
362
รวม (คน)
338
374
436
ค่ าตอบแทนพนักงาน (ล้ านบาท)
99.60
116.75
111.76
นโยบายค่ าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
คณะกรรมการ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้ องกับผลการดาเนินงานของบริ ษัททังในระยะสั
้
น้
และระยะยาว โดยคานึงถึงความเหมาะสม ความเป็ นธรรมตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่
ละคนให้ สอดคล้ องกับการเติบโตทางธุรกิจของบริ ษัท และค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาประกอบด้ วย 1)
ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้ แก่ เงินเดือน ค่าแรง โบนัส ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ ค่าสวัสดิการอื่น และเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาว 2) ผลตอบแทนอื่น ได้ แก่ (2.1) ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ทางธุรกิจเกี่ยวกับด้ านทางการเงิน ด้ านการประกอบธุรกิจและด้ านกฎหมาย (2.2) เงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ โดยบริ ษัท
ได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด เป็ นผู้จดั การกองทุน ซึ่งบริ ษัทจะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้ อย
ละ 3 ของเงินเดือน (2.3) ประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุกลุม่ (2.4) การตรวจสุขภาพประจาปี
นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย
บริ ษัทให้ ความสาคัญในการพัฒนาและสร้ างสรรค์ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน โดยคานึงถึง
กฎหมายและระเบียบกาหนดในการปฎิบตั ิงานต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น การตรวจวัดแอลกอฮอล์
และสารเสพติดในร่างกายนักขับก่อนการปฎิบตั ิงาน รวมถึงการตรวจสอบรถก่อนการให้ บริ การ การจัดฝึ กอบรมด้ านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ กบั พนักงานใหม่ทกุ ครัง้
สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทางานประจาปี 2563
บริ ษัทได้ ทาการรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล ข้ อเสนอแนะและจัดทารายงานเกี่ยวกั บการเกิดอุบตั ิเหตุ สาหรับปี
2563 มีอบุ ตั ิเหตุขณะให้ บริ การจานวน 22 ครัง้ ซึง่ เป็ นอุบตั ิเหตุเพียงเล็กน้ อยไม่พบอุบตั ิเหตุร้ายแรง
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การพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจากการฝึ กอบรมภายในและการฝึ กอบรมภายนอก เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกับพนักงาน อาทิ ความรู้ ความสามารถและทักษะในการทางานอย่างมืออาชีพ รองรับการเติบโตในอนาคต
สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ รายละเอียดดังนี ้
การฝึ กอบรมภายใน
บริ ษัทได้ จัดทาแผนการฝึ กอบรมพนักงานเป็ นรายปี ทังพนั
้ กงานบริ ษัทและนักขับ โดยบริ ษัท จะเน้ นให้
ความสาคัญกับนักขับเพราะถือเป็ นบุคลากรที่สาคัญทางธุรกิจในเรื่ องการขับขี่ (Technical Skill) และศักยภาพ
ทางด้ านจิตใจและบริ การ (Soft Skill) ควบคูก่ นั ไปเพื่อส่งมอบคุณภาพให้ แก่ผ้ รู ับบริ การ รายละเอียดดังนี ้
วันที่อบรม
หลักสูตรฝึ กอบรม
จานวนชั่วโมง
จานวนพนักงาน
26 ม.ค. 2563 การขับขี่เชิงป้องกันอุบตั เิ หตุ รุ่นที่ 34
6
26
09 ส.ค. 2563 การขับขี่เชิงป้องกันอุบตั เิ หตุ รุ่นที่ 35
6
29
16 ส.ค. 2563 การขับขี่เชิงป้องกันอุบตั เิ หตุ รุ่นที่ 36
6
22
08 พ.ย. 2563 การขับขี่เชิงป้องกันอุบตั เิ หตุ รุ่นที่ 37
6
30
วันที่อบรม
18 ก.ค. 2563
3 พ.ย. 2563
3 พ.ย. 2563

หลักสูตรฝึ กอบรมภายในโดยวิทยากรภายนอก
บริษัท
การใช้ และบารุงรักษารถฮีโน่อย่างถูกวิธี
การดับเพลิงขันต้
้ น
การฝึ กซ้ อมอพยพหนีไฟ

จานวนชั่วโมง

จานวนพนักงาน

7
2
1.30

17
57
61

การฝึ กอบรมภายนอก
บริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการความปลอดภั
้
ยและอาชีวอนามัย ประจาปี 2563 เพื่อให้ คณะกรรมการมี
หน้ าที่พิจารณานโยบายและแผนงานด้ านความปลอดภัยในการทางาน รวมทังความปลอดภั
้
ยนอกงานเพื่อการ
ป้องกัน ลดการเกิดอุบตั ิเหตุและรายงานเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทางาน ทังนี
้ ้ คณะกรรมการ
ความปลอดภัยต้ องผ่านการอบรมในหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมใน
การทางานของสถานประกอบกิจการด้ วย
อี ก ทัง้ บริ ษั ท ได้ แ ต่งตัง้ เจ้ าหน้ าที่ค วามปลอดภัย ในการท างานระดับหัวหน้ างานหรื อระดับบริ หารซึ่ง
เจ้ าหน้ าที่ดงั กล่าวต้ องผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริ หารและหลักสูตร
เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้ างานจากสถาบันฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัยในการทางาน
บริ ษัท ท็อป โปรเฟสชัน่ แนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จากัด (TPD.) ดังนี ้
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วันที่อบรม

หลักสูตรฝึ กอบรม

25 - 26 มิ.ย. 2563
14 - 15 ก.ค. 2563

หลักสูตรเจ้ าหน้ าที่ปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้ างาน
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทางานของสถานประกอบกิจการ
หลักสูตรเจ้ าหน้ าที่ปลอดภัยในการทางานระดับบริ หาร
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทางานของสถานประกอบกิจการ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทางานของสถานประกอบกิจการ

23 - 24 ก.ค. 2563
26 - 27 ส.ค. 2563
16 - 17 ธ.ค. 2563

จานวน
ชั่วโมง
6
6

จานวน
พนักงาน
4
1

6
6

1
3

6

3

ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญ
บริ ษัทไม่มีข้อพิพาทด้ านกฎหมายแรงงานและการจ้ างงานที่สาคัญช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี ภายใต้ หลักเกณฑ์ ของบริ ษัทมหาชนตาม
ระเบี ย บปฏิ บัติ ข องสานักงาน ก.ล.ต. โดยยึด มั่น ในการดาเนิน ธุ ร กิ จตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การ จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณธุรกิ จเป็ นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรให้ กั บกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานให้ ดาเนิน ธุรกิจด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม อีกทังให้
้ ความสาคัญในการสร้ างคุณค่าทางธุรกิจ
ในระยะยาวเพื่อให้ เกิดการเติบโตอย่างยัง่ ยืนและมุง่ มัน่ พัฒนากิจการให้ ดาเนินการสอดคล้ องกับการกากับดูแลกิจการให้
เป็ นไปตามหลักการ CG Code และ ASEAN CG Scorecard พร้ อมทังติ
้ ดตามดูแลการปฏิบตั ิภายในองค์กรให้ เป็ นไป
ตามนโยบายและหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท เพื่อให้ มั่นใจว่า สามารถนาไปใช้ ในการปฎิบัติงานจริ งอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่นโยบายต่างๆ ไว้ บนหน้ าเว็บไซต์ของบริ ษัท
สาหรับผลการประเมินด้ านการรายงานบรรษัทภิบาล (CGR) ในปี 2563 มีผลการประเมิน CGR อยู่ในระดับดี
ภาพแสดงผลประเมิน CRG ของบริ ษัทที่ผา่ นมาดังนี ้

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ร้ อยละ 66

ร้ อยละ 75

ร้ อยละ 82

ปี 2562
ร้ อยละ 82

ปี 2563
ร้ อยละ 88

คณะกรรมการบริ ษัท เชื่อมัน่ ว่าได้ ยึดมัน่ ตามหลักธรรมาภิบาลจริ ยธรรมและคุณธรรมในการดาเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ รายละเอียดดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึง่ สิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิขนั ้
พื ้นฐานต่างๆ อาทิ การซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีสว่ นแบ่งในกาไรของกิจการ การได้ รับข่า วสารข้ อมูลของกิจการ
อย่างเพียงพอโดยมีนโยบายในการอานวยความสะดวกและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้ าร่วมประชุมเพือ่
ออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น
การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อแก้ ไขข้ อบังคับ การเปลี่ยนแปลงในหนังสือบริ คณห์สนธิและการลดทุนหรื อเพิ่มทุน
เป็ นต้ น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานดังกล่าวแล้ วบริ ษัทกาหนดให้ มีการดาเนินการในเรื่ องต่างๆ เพื่อเป็ นการส่งเสริ ม
และอานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1) บริ ษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ อาทิ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม
และรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันหากมีมติพิเศษไม่น้อยกว่า 14 วัน
โดยเอกสารดังกล่าวต้ องมีความถูกต้ องและครบถ้ วน สาหรับหนังสือเชิญประชุมจะเผยแพร่ในเว็บไซด์ของ
บริ ษัทจะจัดทาล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
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2)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใดที่บริ ษัท
ได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
3) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้ ลว่ งหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้น รวมถึงในการประชุม บริ ษัทจะจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามแสดงความ
คิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่ างๆ ได้ อย่างเต็มที่และเป็ นอิสระ โดยบริ ษัทจะให้ ข้อมูลรายละเอียดในเรื่ อง
ดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผ้ ถู ือหุ้น
4) กรรมการทุกคนจะเข้ าร่ วมประชุม เว้ นแต่กรณี ที่มีเหตุจาเป็ นเพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องได้
5) เมื่อการประชุมเสร็ จสิ ้น บริ ษัทจะจัดทารายงานการประชุมเพื่อแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนเพื่อให้ ผ้ ู
ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
ซึ่งในปี 2563 บริ ษัทไม่มีเหตุการณ์หรื อการปฏิบตั ิใดๆ อันเป็ นการกีดกันหรื อสร้ างอุปสรรคในการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นในการสอบถามหรื อสื่อสารกับทางบริ ษัทและการกระทาอื่นใด อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นหรื อ
การซื ้อหุ้นคืนและทางบริ ษัทยังเปิ ดเผยโครงสร้ างการถือหุ้นอย่างชัดเจน รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกและผู้มี
อานาจควบคุมเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ บริ ษัทมีโครงสร้ างการดาเนินงานที่โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการถือหุ้นไขว้ หรื อการถือ
หุ้นแบบปิ รามิด
หมวดที่ 2 การปฎิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทมีแนวทางการปฎิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายและให้ มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกันเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั ง้
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
เพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริ ษัทจะดูแลและใช้ เงินของผู้ถือหุ้น
เป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยได้ กาหนดแนวทางปฎิบตั ิให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับการปฎิบตั ิและปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานอย่างเท่าเทียม
กัน
บริ ษัทได้ กาหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์
แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกาหนดแนวทางเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและได้ แจ้ งแนวทางดังกล่าวให้ ทกุ คนในองค์กร
ถือปฎิบตั ิตามนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนาข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนนัน้ ตลอดจนการรายงาน
การเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และบทลงโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
สำหรับปี 2563 กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษัทไม่มีข้อพิ พำทใดๆ ในเรื ่องที ่เกี ่ยวกับกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ โดย
กำรนำข้อมูลภำยในไปใช้
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการกากับดูแลผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้ า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรื อผู้ลงทุน
เจ้ าหนี ้ และชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ เป็ นต้ น ซึง่ ผู้มีสว่ นได้ เสียจะได้ รับการดูแลจากบริ ษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ซึง่ จะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียตามกฎหมายหรื อตามข้ อตกลงที่มี โดยบริ ษัทได้ พิจารณา
ให้ มี ก ระบวนการส่ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การมี ส่ว นร่ ว มของผู้มี ส่ว นได้ เ สีย ตามบทบาทและหน้ า ที่ ใ นการสร้ างเสริ ม ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทเพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยดี รวมถึงสร้ างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้ กบั กิจการและ
สร้ างผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมให้ กบั ทุกฝ่ าย นอกจากนี บ้ ริ ษัทยังจัดให้ มีช่องทางให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียสามารถติดต่อสื่อสาร
เสนอแนะหรื อให้ ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริ ษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท
โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ กากับดูแลให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ให้ ได้ รับการคุ้มครองและปฏิ บตั ิด้วยความเสมอ
ภาคและเป็ นธรรมตามที่ได้ จดั ทาจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ ซึง่ ได้ เผยแพร่บนหน้ าเว็บไซต์ของ
บริ ษัทเพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียและผู้ที่เกี่ยวข้ องทราบมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
ผู้ท่ ี
รายละเอียด
เกี่ยวข้ อง
ผู้ถือหุ้น
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้ าของบริษัทดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ อ่ ผู้
ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม การจัดให้ มีช่องทางในการสือ่ สารอย่างเหมาะสมและ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ องโปร่งใสและทันเวลา มุง่ สร้ างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดในระยะยาวการคานึงถึงผลประโยชน์ ได้ รับของผู้มีสว่ นได้ เสีย สิทธิในการเสนอแนะ
ข้ อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้ าของบริ ษัทผ่านกรรมการอิสระ ซึง่ มี
หน้ าที่ผ้ ดู แู ลผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อรวบรวมนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
พนักงาน
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานถือเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่า โดยจัดให้ มีการดูแลพนักงาน
อย่างเท่าเทียมกัน ค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมเป็ นธรรมตามผลการประเมินรายคนและสอดคล้ อง
กับการดาเนินงานของบริ ษัทเทียบเคียงกับตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน (สำมำรถดูขอ้ มูลกำรกำหนด
และเปิ ดเผยนโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำนทีส่ อดคล้องกับผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัททัง้ ในระยะสัน้
และระยะยำวได้ทีห่ วั ข้อ “นโยบำยค่ำตอบแทนและสวัสดิ กำรพนักงำน) อีกทัง้ คณะกรรมการส่งเสริ มให้
มีการให้ ความรู้และฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิง่ แวดล้ อม โดยกาหนดเป็ นนโยบายและเปิ ดเผยถึงการ
ปฎิบตั ิไว้ ให้ เป็ นที่ทราบ (สำมำรถดูข้อมูลได้ทีห่ วั ข้อ “กำรพัฒนำบุคคลำกร”) มุง่ พัฒนาพนักงานให้ มี
ความรู้ความสามารถและมีศกั ยภาพในการแข่งขันให้ มีความก้ าวหน้ าในการทางานมีคณ
ุ ภาพชีวิตการ
ทางานทัดเทียมกับบริษัทชันน
้ าสร้ างความสุขในการทางานความภาคภูมิใจและสร้ างความผูกพันต่อ
องค์กร
ลูกค้ า
บริ ษัทมีความมุง่ มัน่ ที่ให้ ลกู ค้ าได้ รับบริ การสูงสุดทังด้
้ านบริ การที่มคี ณ
ุ ภาพและราคาที่เป็ นธรรม การให้
ข้ อมูลข่าวสารที่ถกู ต้ องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ ตกลงกับทาง
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ผู้ท่ ี
เกี่ยวข้ อง

รายละเอียด

ลูกค้ าอย่างเคร่งครัดและการรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยงั่ ยืน สร้ างความพึงพอใจและความผูกพันต่อลูกค้ า
ตลอดจนกระบวนการให้ ลกู ค้ าได้ ร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพความปลอดภัยและบริ การ รวมถึงมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ คาแนะนา/ข้ อเสนอแนะและการให้ บริ การของบริษัท
คูค่ ้ า
นโยบายในการคัดเลือกคูค่ ้ า : บริ ษัทคัดเลือกคูค่ ้ าที่มีแนวทางในการดาเนินธุรกิจที่ มีคณ
ุ ธรรม ทาธุรกิจ
ที่ใกล้ เคียงหรื อเกี่ยวเนื่องกับบริ ษัท มีชื่อเสียง มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และมีฐานะ
ทางการเงินที่เข้ มแข็ง
นโยบายการปฎิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า : บริ ษัทจะปฎิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามข้ อสัญญา
ระหว่างกันไม่เอารัดเอาเปรียบตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความซื่อสัตย์ จริ งใจ และเป็ นธรรม ทังกระบวนการ
้
ในการจัดซื ้อจัดจ้ างและเงื่อนไขสัญญาหรื อข้ อตกลงระหว่างกัน หลีกเลีย่ งการรับของขวัญ ของกานัล
สินน ้าใจและการเข้ าร่วมงานเลี ้ยงหรื องานสังสรรค์ที่จดั ขึ ้น ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกใน
การดาเนินงานและเพื่อประโยชน์สว่ นตน
คูแ่ ข่ง
บริ ษัทปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันทางการค้ าที่สจุ ริ ต โดยยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
ทางการค้ า ภายใต้ กรอบตามกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฎิบตั ิการแข่งขันทางการค้ า ไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู้
ความลับทางการค้ าของคูค่ ้ าด้ วยวิธีฉ้อฉล โดยปฎิบตั ิตามแนวทางปฎิบตั ิที่กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
โดยในปี 2563 บริ ษัทไม่มีข้อพิ พำทใดๆ ในเรื ่องทีเ่ กี ่ยวกับกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
เจ้ าหนี ้
บริ ษัทรักษาคามัน่ สัญญาและปฎิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อกาหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัดและหน้ าที่ทพี่ งึ มี
ต่อเจ้ าหนี ้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงเจ้ าหนี ้ทางธุรกิและเจ้ าหนี ้สถาบัน
การเงิน ทังในเรื
้ ่ องการชาระคืนเงินต้ น ดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียม การดารงอัตราส่วนทางการเงิน
เงื่อนไขค ้าประกันและเงื่อนไขอื่นๆ เป็ นต้ น โดยไม่ใช้ วิธีการที่ไม่สจุ ริ ต ปกปิ ดข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งอันจะ
ทาให้ เจ้ าหนี ้เกิดความเสียหาย ทังนี
้ ้ ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทไม่มเี หตุผดิ นัดชาระหนี ้แต่อย่างใด
สังคมและ บริ ษัทดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายและถือมัน่ ในอุดมการณ์การดาเนิน
ส่วนรวม
ธุรกิจโดยมุง่ สนับสนุนกิจกรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และเสริ มสร้ างประโยชน์สุขแก่สงั คมส่วนรวม
และสิง่ แวดล้ อมทังในสถานประกอบการ
้
ชุมชนและบริ เวณใกล้ เคียง รวมถึงการให้ ความร่วมมือกับ
หน่วยงานหรื อชุมชนในการมีสว่ นร่วมบรรเทาอุทกภัยและสาธารณภัยตามความเหมาะสม
สิง่ แวดล้ อม บริ ษัทส่งเสริ มพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริ ม
การพัฒนา การเจริ ญเติบโตควบคูก่ บั การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม สภาวะแวดล้ อมที่สะอาด
ปลอดภัยมีสขุ อนามัยที่ดีและกาหนดนโยบายด้ านสิง่ แวดล้ อม การหาแนวทางและวิธีการลดการใช้
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ผู้ท่ ี
เกี่ยวข้ อง

รายละเอียด

ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนลดปริ มาณขยะ เพื่อป้องกันควบคุมกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้ อม
สำหรับปี 2563 บริ ษัทไม่มีข้อพิ พำทใดๆ ในเรื ่องทีเ่ กี ่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
ทรัพย์สนิ
บริ ษัทมีนโยบายในการปฎิบตั ิเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและลิขสิทธิ์ โดยมีแนวทางใน
ทางปั ญญา การดาเนินเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว การใช้ งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นไปตาม
และลิขสิทธิ์ “ระเบียบการใช้ งานเครื อข่าย คอมพิวเตอร์ อย่างปลอดภัย” และพระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยการกระทาผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึง่ บริ ษัทมีการควบคุมดูแลความถูกต้ อง เช่น การใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้ อง ปฎิบตั ิตนให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายเกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและลิขสิทธิ์ อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับเครื่ องหมายการค้ า
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบตั ร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ กฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวข้ องและส่งเสริ มให้ มีการอบรม
ให้ ความรู้กบั พนักงาน การนาผลงานหรื อข้ อมูลอันเป็ นสิทธิ ของบุคคลภายนอกที่ได้ รับมาหรื อที่จะ
นามาใช้ กบั บริ ษัทจะต้ องตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น
สำมำรถดูข้อมูลเพิ่ มเติ ม ในรำยงำนกำรพัฒนำที ่ยงั่ ยื นตำมกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่ งทำงบริ ษัท
อยู่ในช่วงกำรดำเนิ นกำรอยู่
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้ งแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ทงในด้
ั ้ านความถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอและทันเวลาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งมีหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผู้ดแู ลการให้ ข้อมูลและตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสารสนเทศที่สาคัญ ประกอบด้ วย
ข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน รวมถึงผลการดาเนินงานและข่าวสารต่างๆ ที่สาคัญของบริ ษัทที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไปของบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีแนวทางปฏิบตั ิที่
สาคัญเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี ้
ช่ องทางการสื่อสารและเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัท
บริ ษัทให้ ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศที่สาคัญ โดยคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารได้ มี
การตรวจสอบติดตามให้ ปฎิบตั ิตามหลักการและเกณฑ์ที่กาหนดอย่างเคร่งครัดโดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
1. เปิ ดเผยข้ อมูลผ่ านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และเว็บไซต์ ของบริษัท
บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้ งข่าวสาร
สาคัญต่างๆ ให้ แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยมีเลขานุการบริ ษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผู้จดั เตรี ยมข้ อมูลสารสนเทศที่ต้องเปิ ดเผยผ่านการ
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กลัน่ กรองจากผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย อีกทังเผยแพร่
้
ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท (ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) นอกจากนี ้ ยังได้ มีการเผยแพร่ ข้อมูลที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งได้ ปรับปรุ งให้ เป็ นปั จจุบนั อยู่
เสมอเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถรับข้ อมูลข่าวสารได้ ทนั ต่อเหตุการณ์ เช่น เอกสารสาคัญของบริ ษัท โครงสร้ างองค์กร
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ นโยบายและแนวทางการปฎิบตั ิในด้ านต่างๆ ของบริ ษัทข้ อมูลสาหรับผู้ถือหุ้น รายงาน
และงบการเงิน คาอธิ บายและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) และ
เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release)
สาหรับการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน ได้ จดั ทาและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนเผยแพร่
ต่อผู้ถือหุ้น จากนัน้ นาส่งตลาดหลักทรั พย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรื อนักลงทุน สามารถ
ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน ซึ่งงบการเงินได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฎิบตั ิอย่างสม่าเสมอ โดยใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบและการรายงาน
ที่สมเหตุสมผลในการจัดทางบการเงิน รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
บริ ษัทได้ เปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ที่ผ่านการตรวจทานและตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ โดยส่งผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.setlink.or.th) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. อย่างตรงต่อเวลา อีกทัง้
บริ ษัทได้ ลงข่าวผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทด้ วยเช่นกัน สาหรับปี 2563 บริ ษัทไม่เคยได้ รับการสัง่ แก้ ไขงบการเงินหรื อ
แก้ ไขการดาเนินการอันเกิดจากการเปิ 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) โดยเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน เพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ สาหรับปี 2563 บริ ษัทได้ ปฎิบตั ิตามข้ อกาหนดของสานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
3. นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัทจัดให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษัทในการจัดทา
เอกสารเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน การจัดแถลงข่าวของบริ ษัทและสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริ ษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่
สนใจทัว่ ไปให้ ได้ รับข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทอย่างทันเหตุการณ์ รวมถึงการอานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับ
ข้ อมูลของบริ ษัท การติดต่อขอเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริ หารหรื อตอบข้ อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริ ษัท ทังนี
้ ้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษัทได้ ทางอีเมล : chotiga@atp30group.com
หรื อโทรศัพท์ 038-468-789 / 091-774-4432 หรื อผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
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4.

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท กาหนดให้ เลขานุการบริ ษัท (Company Secretary) รับผิดชอบดูแลการจัดประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้ รับมอบหมายและการประชุมผู้ถือหุ้น ทาหน้ าที่จัดทาเอกสาร
เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากกรรมการผู้มีอานาจหรื อผู้ได้ รับมอบหมายรายงานสารสนเทศ รวมถึง
การกากับดูแลให้ บริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารมีการดาเนินการที่เป็ นไปตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องเป็ น
ผู้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.
การรายงานการปฎิบัติหน้ าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนักถึงการจัดทารายงานทางการเงินให้ มีข้อมูลถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงินและนโยบายบัญชีที่เหมาะสม ซึง่ การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทที่เป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษัทและผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทก่อนเผยแพร่ ตอ่ ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ ทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ควบคูก่ บั รายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อประโยชน์ต่ อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไปและคณะกรรมการชุดย่อยก็ได้ จดั ทารายงานผล
การปฎิบตั ิงานในรอบปี ที่ผา่ นมาเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้นแสดงไว้ ในรายงานประจาปี 2563
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัท ถือเป็ นนโยบายสาคัญที่จะไม่ให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานใช้ โอกาสจากการเป็ น
กรรมการ ผู้บริ หารหรื อพนักงานของบริ ษัท แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน โดยได้ กาหนดไว้ ในคูม่ ือนโยบายการกากับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและแนวทางปฎิบตั ิรายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีข้อปฎิบตั ิสาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริ ษัทให้ พึงหลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่ อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กับบริ ษัทและกรรมการ ผู้บริ หารหรื อพนักงานที่มีส่วนได้ เสียในรายการนันจะต้
้
องไม่มีส่วนร่ วมในการพิจารณาอนุมตั ิ
กาหนดให้ การเปิ ดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกันที่มีสาระสาคัญโดยแสดง
รายละเอียดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายราคาและ
มูลค่ารายการ เหตุผลความจาเป็ น โดยคานึงถึงผลประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ โดยแสดงความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัท เปิ ดเผยข้ อมูลรายการระหว่างกันตามที่ปรากฎในแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ของบริ ษัท (บริ ษัทอยู่ในช่วงศึกษาการจัดทา
รายงานความยัง่ ยืนแบบบูรณาการเพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียได้ รับประโยชน์ยิ่งขึ ้น) กาหนดให้ มีการจัดทารายงานต่างๆ ดังนี ้
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1.

การจัดทารายงานการเปิ ดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และรายการระหว่ าง
กัน
กรณี ที่ มี ร ายการระหว่า งกัน ของบริ ษั ท กับ บุค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งบุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ในอนาคตซึง่ เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปใน
สถานการณ์เดียวกันด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อ
บุค คลที่ มี ค วามเกี่ ยวข้ อ งและมี เงื่ อ นไขการค้ าปกติห รื อ ราคาตลาดภายใต้ เงื่ อ นไขที่ สมเหตุสมผล สามารถ
ตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทสามารถดาเนินการได้ ตามปกติภายใต้
หลักการที่ทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิและจัดทารายงานสรุ ปเพื่อรายงานให้ กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
ส าหรั บ กรณี ที่ มี ร ายการระหว่ า งกัน ไม่เ ป็ นรายการทางการค้ า ปกติ บริ ษั ท จะจัด ให้ มี ค วามเห็ น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนันทุ
้ กราย ในกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้น บริ ษัทพิจารณาให้ ผ้ ู
ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้ านหรื อผู้ตรวจสอบบัญชีเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับ รายการระหว่าง
กันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบใช้ ในการประกอบการตัดสินใจและให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมตั ิรายการดังกล่าวก่อนเข้ าทารายการ ทังนี
้ ้
บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทและเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาปี (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ การพิจารณา
อนุมัติ ก ารท ารายการระหว่า งกัน ดัง กล่า ว ต้ อ งปฎิ บัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลา ด
หลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศหรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้ งหรื อมีสว่ นได้ เสีย
ในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติในการทารายการระหว่างกันนันๆ
้ ทังนี
้ ้ ได้ เผยแพร่เว็บไซต์
ของบริ ษัท
ในปี 2563 บริ ษัทไม่มีการปฎิบตั ิที่ฝ่าฝื นหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การทารายการระหว่างกันที่กาหนด
โดยสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การจัดทารายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรมตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้ บรรลุเจตนารมณ์ โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ทานโยบายการซื อ้ ขายหลักทรัพย์กรรมการ ผู้บริ หารและ
พนักงานอย่างชัดเจน รายละเอียดดังนี ้

39

การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร
1. ข้ อห้ ามในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดยใช้ ข้อมูลภายใน
กรรมการ, ผู้บริ หาร, ผู้สอบบัญชี, ผู้บริ หารชัว่ คราว, ผู้ทาแผน, ผู้บริ หารแผน, ผู้บริ หารแผนชัว่ คราว
กรรมการและพนักงานทุกคนต้ องปฎิบตั ิตามข้ อห้ ามในการซื ้อขายหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ โดยการใช้ ข้อมูลภายในซึ่งกาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ มาตรา 241 “ในการซื ้อ
หรื อขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์
ห้ ามมิให้ บคุ คลใดทาการซื ้อ หรื อขาย หรื อเสนอซื ้อ หรื อเสนอขาย หรื อชักชวนให้ บคุ คลอื่นซื ้อหรื อขาย หรื อ
เสนอซื ้อหรื อซื ้อขาย ซึง่ หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อมอันเป็ นการเอาเปรี ยบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้ อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรั พย์ที่ยงั มิได้ เปิ ดเผยต่อประชาชนและตนได้ ลว่ งรู้มา
ในตาแหน่งหรื อฐานะเช่นนัน้ และไม่วา่ การกระทาดังกล่าวจะกระทาเพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเอง หรื อผู้อื่นหรื อ
นาข้ อเท็จจริ งเช่นนันออกเปิ
้
ดเผยเพื่อให้ ผ้ อู ื่นกระทาดังกล่าว โดยตนได้ รับประโยชน์ตอบแทน”
2. ช่ วงเวลาห้ ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)
2.1 ห้ ามบุคคลที่บริ ษัทกาหนดซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิ ดเผย “งบ
การเงินประจารายไตรมาสและประจาปี ” และช่วงเวลาอื่นที่บริ ษัทจะกาหนดเป็ นครัง้ คราว
2.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริ ษัทกาหนดอาจขายหลักทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัทในระหว่างช่วงเวลา
ห้ ามซือ้ ขายหลักทรั พย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลาบากทางการเงินอย่าง
รุนแรงหรื อต้ องปฎิบตั ิตามข้ อกาหนดต่างๆ ทางกฎหมายหรื อตกอยูภ่ ายใต้ คาสัง่ ศาลโดยต้ องจัดทา
บันทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมตั ิตอ่
ประธานกรรมการ (กรณีขายเป็ นกรรมการหรื อเลขานุการบริ ษัท)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีขายเป็ นประธานกรรมการ)
ผู้บริ หารสูงสุด (กรณีขายเป็ นบุคคลที่บริ ษัทกาหนดซึง่ ไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริ ษัท)
ทังนี
้ ้ ให้ จดั ส่งสาเนาบันทึกดังกล่าวให้ แก่เลขานุการบริ ษัทด้ วย
เลขานุการบริ ษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ให้ บคุ คลที่ บริ ษัทกาหนดทราบ
เป็ นการล่วงหน้ า
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3.

การรายงานการถือหลักทรัพย์
3.1 การรายงานครัง้ แรก : กรรมการ, ผู้บริ หาร, ผู้สอบบัญชี, ผู้บริ หารชัว่ คราว, ผู้ทาแผน, ผู้บริ หารแผน,
ผู้บริ หารแผนชัว่ คราวกรรมการ รวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะและนิติบคุ คลถือรวมกัน
เกินกว่า 30% ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดตามมาตรา
้
59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ผ่านระบบ
ของสานักงาน ก.ล.ต. โดยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ, ผู้บริ หาร,
ผู้สอบบัญชี, ผู้บริ หารชัว่ คราว, ผู้ทาแผน, ผู้บริ หารแผน, ผู้บริ หารแผนชัว่ คราวกรรมการ
3.2 การรายงานเมื่อมีการเปลีย่ นแปลง: กรรมการ, ผู้บริ หาร (สีร่ ายแรก), ผู้สอบบัญชี, ผู้บริ หารชัว่ คราว
, ผู้ท าแผน, ผู้บ ริ ห ารแผน, ผู้บ ริ ห ารแผนชั่ว คราวกรรมการ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งจัด ท ารายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
ผ่านระบบของสานักงาน ก.ล.ต. โดยนาส่งภายใน 3 วันทาการ (T+3) นับจากวันที่ซื ้อ ขาย โอน
และรับโอน ได้ แก่หลักทรัพย์ หุ้น/หุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์แฝง และใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหลักทรัพย์
3.3 บริ ษั ท ได้ ก าหนดนโยบายให้ ก รรมการและผู้ บริ ห ารระดับ สูง แจ้ งต่ อ คณะกรรมการหรื อ ผู้ ที่
คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทตนเองอย่างน้ อย 1 วันล่วงหน้ าก่อนทา
การซื ้อขายและแจ้ งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
ข้ อยกเว้ น รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามมาตรา 59
แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ดังนี ้
การเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
การใช้ สทิ ธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
การเสนอขายหุ้น หรื อ การใช้ สิ ท ธิ ต ามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น หรื อ หุ้ นกู้ แปลงสภาพ
(Warrants) ที่ออกใหม่ให้ แก่กรรมการหรื อพนักงานบริ ษัท (Employee Stock Option Program
“ESOP”) หรื อได้ รับหลักทรัพย์จากโครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง (Employee
Joint Investment Program “EJIP”)
การรับหลักทรัพย์โดยทางมรดก
การโอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์จากการวางเป็ นประกันการซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
4. การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ท่ ไี ม่ เข้ าข่ ายการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ตามนโยบายฉบับนี ้
นโยบายฉบับนี ้ไม่บงั คับใช้ ในกรณีการเข้ าถือหลักทรัพย์หรื อรับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
(Tender Offer)
5. บทลงโทษกรณีฝ่าฝื น
กรรมการ ผู้บริ หารและผู้สอบบัญชี พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 275 กาหนดว่า “กรรมการ ผู้จดั การ ผู้ดารง
ตาแหน่งบริ หารและผู้สอบบัญชีผ้ ใู ดฝ่ าฝื น ซึ่งไม่ปฎิบตั ิ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่
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ปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์หรื อวิธีการที่กาหนดตามมาตรา 59 ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท (ห้ าแสนบาท)
และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาท) ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ ปฎิบตั ิให้ ถกู ต้ อง”
ในปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรั พย์ของกรรมการและผู้บริ หารที่มีนยั สาคัญ ซึ่งได้
เปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารแสดงจานวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 และ
13 มกราคม 2564 ที่มีการเปลีย่ นแปลงระหว่างปี
สำมำรถดูข้อมูลเพิ่ มเติ ม ในข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
6. การจัดทารายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการบริ ษัท กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร บุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง โดยดาเนินการตามมาตรา
89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯ ต้ องจัดทาและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้ เสีย เพื่อ
รายงานให้ บริ ษัท ทราบถึงการมีส่วนได้ เสียของตนหรื อ ของบุคคลที่ มีค วามเกี่ ย วข้ อ ง (รวมถึง ทุกครั ง้ ที่มีการ
เปลีย่ นแปลง) ของกรรมการและผู้บริ หาร ซึง่ เป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทและ
สรุ ปรายงานการมีส่วนได้ เสียที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบถือเป็ นการติดตามให้
กรรมการและผู้บริ หารปฎิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี ้
รายงานเมื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารครัง้ แรก
รายงานทุกครัง้ เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสียหรื อทุก 6 เดือน
ในกรณีที่กรรมการพ้ นจากตาแหน่ง และได้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่าน
นันไม่
้ ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสีย
กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคน รายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เป็ นประจาทุกปี
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี หรื อหากมีในระหว่างปี ให้ รายงานเป็ นกรณี (เพิ่มเติม)
7. การแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน หรือกรณีถกู ละเมิด
บริ ษัทได้ กาหนดช่องทางการแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน กรณีถูกละเมิดสิทธิ รวมถึงการเสนอแนะแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ ผ่านช่องทางดังนี ้
7.1 จดหมายอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ : ช่ อ งทางของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการตรวจสอบที่ www.
Info@atp30.com หรื อจดหมายลงทะเบียน
7.2 จดหมายลงทะเบียน: ถึงคณะกรรมการตรวจสอบที่บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) 700/199 หมู่ 1
ต.บ้ านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 /โทร. 038-468-788
ในกรณีที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียต้ องการติดต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง (ไม่ผ่านฝ่ ายบริ หาร) เพื่อแจ้ งเบาะแส
หรื อข้ อร้ องเรี ยน หรื อกรณีถกู ละเมิดสิทธิ รายงานการทุจริ ต การทาผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณธุรกิจซึง่ เกี่ยวกับ
ผู้บริ หารระดับสูงรวมถึงการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นต่างๆ สามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยตรงที่
คณะกรรมการบริ ษัท และกรณีหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้ านทุจริ ต
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คอร์ รั ป ชั่น สามารถสอบถามเพิ่ม เติม ได้ ท างจดหมายอิ เล็กทรอนิก ส์ ห รื อทางโทรศัพท์ ถึ ง เลขานุการบริ ษัท :
sukarnda@atp30group.com โทร.038-468-788 และทรัพยากรมนุษย์ โทร 082-716-0588
กระบวนการรับข้ อร้ องเรียน บริ ษัทดาเนินการตามกระบวนการดังนี ้
1. พนักงานหรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย แจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน หรื อเสนอแนะความเห็นผ่านช่องทางที่กาหนด โดย
ข้ อมูลถือเป็ นความลับ ซึ่ง บริ ษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส ข้ อ ร้ องเรี ยนหรื อกรณีถูกละเมิดสิทธิ
พร้ อมให้ ข้อมูลติดต่ออย่างชัดเจน
2. ฝ่ ายตรวจสอบภายใน: รับข้ อร้ องเรี ยนและดาเนินการพิจารณาข้ อร้ องเรี ยนตาม “คู่มือบริ หารจัดการข้ อ
ร้ องเรี ยน” โดยแบ่งข้ อร้ องเรี ยนเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
เกี่ยวกับการทุจริ ต
เกี่ยวกับการกระทาที่ฝ่าฝื นไม่ปฎิบตั ิตามกฎหมาย/ข้ อบังคับ/ระเบียบของบริ ษัท
เกี่ ยวกับการฝ่ าฝื นจริ ยธรรม จรรยาบรรณ นโยบาย แนวทางปฎิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท
3. ขันตอน
้
ดาเนินการ : ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเบื ้องต้ น แสวงหาข้ อมูลเพิ่มเติมที่น่าเชื่อถือในเรื่ องร้ องเรี ยน
ดังกล่าวในกรณี พบว่ามีความผิดเกิ ดขึน้ จริ งให้ นาเสนอพิจารณาตามระดับความผิดในแต่ละประเภท
ได้ แก่ ระดับพนักงานโดยฝ่ ายทรั พยากรมนุษย์ ระดับผู้บริ หารโดยคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ระดับ ประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารหรื อ กรรมการ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ จะแต่ง ตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งตามความเหมาะสม ตามลาดับขัน้
4. การติดตามประเมินผล: โดยพิจารณาผ่านคณะกรรมการพิจารณาข้ อร้ องเรี ยน จนหาข้ อยุติเรื่ องหรื อแนว
ทางแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ ว จะแจ้ งกลับผู้ร้องเรี ยนทราบภายในเวลา 7 วันทาการหลังจากได้ ข้อยุติแล้ ว โดย
ฝ่ ายตรวจสอบภายในจัดทาสรุ ปรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ท
รับทราบเป็ นรายไตรมาส ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการติดตามรายงานการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนผ่านช่องทาง
ที่กาหนด โดยในปี 2563 บริ ษัทไม่พบเหตุกำรณ์ และข้อบ่งชี ้เรื ่องกำรทุจริ ตคอร์ รปั ชัน่ ดังกล่ำว
ด้ านนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนดของ สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจัดให้ มีนกั ลงทุนสัมพันธ์
(Investor Relation) ปฎิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ทาหน้ าที่สอื่ สารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน
ทันเหตุการณ์ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานภาครั ฐที่
เกี่ยวข้ องอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม รวมถึง การชี ้แจงกรณีข่าวลือ ข่าวสารที่ไม่ถกู ต้ องตามข้ อเท็จ จริ งแก่นกั ลงทุนผ่าน
ช่องทางต่างๆ การพบปะผู้บริ หารและการเยี่ยมชมกิจการ การตอบคาถามทางโทรศัพท์ หรื ออีเมล การเผยแพร่ ผ่านสื่อ
การจัดทา Press Release และการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศต่างๆ ตามเหตุการณ์ ตามรอบระยะเวลาบัญชี นาเสนอผล
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การด าเนิ น งาน ค าอธิ บ ายและวิ เ คราะห์ ข องฝ่ ายจัด การประจ าไตรมาสและประจ าปี ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ที่
www.atp30.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียกลุม่ อื่นๆ ได้ รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษัทยังให้ ความสาคัญกับการเผยแพร่ ข้อมูลผ่านกิจกรรมนักลงทุนสัม พันธ์ โดยผู้บริ หารระดับสูงได้ มีสว่ นร่ วมใน
การให้ ข้อมูล อาทิ นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและพบปะนักลงทุนเพื่อให้ เกิ ดความเข้ าใจที่ดีต่อการ
บริ หารงานของบริ ษัทเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีรวมทังส่
้ งเสริ มให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง โดยมี
กิจกรรมที่สาคัญต่างๆ ในปี 2563 ได้ แก่
กิจกรรม
จานวนครัง้
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Days) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
2 ครัง้
กิจกรรมงาน “mai Forum 2020” เพื่อนาเสนอข้ อมูลของบริ ษัทให้ กบั นักลงทุนและผู้สนใจทีเ่ ข้ า
ไม่มี
ร่วมงาน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ(mai) ในปี 2563 ทาง mai ไม่มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว
เนื่องจากสถานการณ์โควิค-19
จัดทาสรุปข้ อมูลบริ ษัท Company Snapshot เป็ นรายไตรมาส ตามโครงการ mai Company
4 ครัง้
Snapshot โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
เผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์ (Press Release) ความเคลือ่ นไหวทางธุรกิจ ผลการดาเนินงานและภาพ
อย่าง
ข่าว กิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัทผ่านสือ่ มวลชน
สม่าเสมอ
บริ ษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อให้ การต้ อนรับผู้ถือหุ้นในการสอบถามประเด็นต่างๆ
1 ครัง้
เกี่ยวกับธุรกิจที่ผา่ นมาและในอนาคต
นอกจากนี ้ บริ ษัทมีการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน งบการเงินและข้ อมูลนาเสนอในรู ปแบบต่างๆ รวมถึง
รายงานสารสนเทศที่ต้องแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยบริ ษัทจัดทาเป็ น 2 ภาษา (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) เพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มรับทราบข้ อมูลอย่างเท่าเทียมในส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor
Relation) บริ ษัทได้ มอบหมาย นางสาวโชติกา วีระศิลป์ ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและควบคุมเป็ นผู้ดแู ลการติดต่อสื่อสารกับ
นักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งสามารถติดต่อได้ 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 น
แนวทางปฎิบตั ิในการกากับดูแล เรื่ อง “การปฎิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส”
ซึง่ ได้ ระบุไว้ ที่เว็บไซต์บริ ษัท www.atp30.com
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของกรรมการ (Board Responsibilities)
สำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติ มได้จำกแบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี 2563 ในเว็บไซต์สำนักงำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
หรื อเว็บไซต์ตลำดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.atp30.com)
คณะกรรมการบริษัท จัดให้ มนี โยบายกากับดูแลกิจการ กาหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณ
ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี ้
คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) บริ ษัทเล็งเห็นความสาคัญของการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริ ษัทในด้ านการกาหนดความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัท (Board Diversity) โดยมีความเชื่อมัน่
ว่าการกาหนดความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัท (Board Diversity) เป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่ว ย
เสริ ม สร้ างความสมดุ ล ด้ านความคิ ด และด้ านคุ ณ ภาพการท างาน รวมถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพด้ านการตัด สิ น ใจของ
คณะกรรมการซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท อีกทัง้ บริ ษัทอยู่ในช่วงดาเนินการพิจารณาจัดตังคณะ
้
CG
Committee โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทมีองค์ประกอบ ดังนี ้
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่าง
น้ อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน มีคณ
ุ สมบัติของกรรมการอิสระเป็ นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
คณะกรรมการบริ ษัทเลือกกรรมการคนหนึง่ จากกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารเป็ นประธานกรรมการ
คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึง่ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นกรรมการหรื อไม่ก็ได้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการ
ปฎิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่ อสัตย์สจุ ริ ตและรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
การกาหนดและพิจารณาให้ ความเห็นชอบเรื่ องสาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท ได้ แก่ วิสยั ทัศน์
ภารกิ จ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิ น ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ เป็ นต้ น มีการพิจารณา
ทบทวนและอนุมตั ิวิสยั ทัศน์/ภารกิจ/กลยุทธ์ ของบริ ษัทรอบปี ที่ผา่ นมาและติดตามดูแลให้ มีการนากลยุทธ์
ของบริ ษัทไปปฎิบตั ิ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่
เป็ นสาระสาคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ องครบถ้ วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
ต้ องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิ จ มีความสนใจใน
กิจการของบริ ษัทที่ตนเป็ นกรรมการอย่างแท้ จริ ง
ประเมินการปฎิบตั ิงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงตามที่กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมตั ิ
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รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฎิบตั ิหน้ าที่ของฝ่ ายบริ หารโดยให้ มีความตังใจและระมั
้
ดระวังใน
การปฎิบตั ิงาน
ส่งเสริ มให้ จัดทาจรรยาบรรณธุรกิจเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคน
เข้ าใจถึงมาตรฐานด้ านจริ ยธรรมที่บริ ษัท ได้ นามาใช้ ในการดาเนินธุรกิจ ส่งเสริ มให้ เกิดการปฎิบตั ิ และ
ติดตามการปฎิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริ งจังโดยเปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซด์ของบริ ษัท
กากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หารมีระบบการบริ หารความเสีย่ งอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
พิจารณาตัดสินในเรื่ องที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อานาจการ
บริ หารการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และรายการอื่นใดที่กฎหมายกาหนด
กาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ิในการทาธุรกรรมและดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานของบริ ษัท
ให้ คณะหรื อบุคคลตามความเหมาะสมและให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง โดยจัดทาเป็ นคูม่ ืออานาจ
การดาเนินการและให้ การทบทวนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
จัดให้ มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่ เชื่อถือได้ รวมทังดู
้ แลจัดให้ มีกระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
ให้ ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญ ชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจาปี เพื่อนาเสนอต่อผู้ถือ
หุ้นในการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงาน
ของผู้สอบบัญชีไว้ ในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรื่ องสาคัญต่างๆ ตามนโยบายข้ อพึงปฎิบตั ิที่ดี
สาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
กากับดูแลการปฎิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้ เป็ นไปตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
คณะกรรมการต้ องประเมินผลการปฎิบตั ิงานด้ วยตนเองและประเมินผลปฎิบตั ิงานโดยรวม
วาระการดารงตาแหน่ ง
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งตามข้ อ นี จ้ ะ
เลือกตัง้ ให้ เข้ ารั บตาแหน่งอีกก็ ได้ นอกจากพ้ นตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งอีกเมื่อตาย/
ลาออก/ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายด้ วยบริ ษัทมหาชน/ที่ประชุมมีมติให้ ออก/ศาล
มีสงั่ ให้ ออก
เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกของตนให้ ที่นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
กรรมการของบริ ษัท จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นต้ องรับความเห็นจากคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครัง้ ต่อปี
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คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees) โครงสร้ างคณะกรรมการตรวจสอบ มีองค์ประกอบ ดังนี ้
กรรมการบริ ษัทที่เป็ นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
มีทกั ษะความชานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ต้ องมีความรู้
ความเข้ าใจหรื อมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรื อการเงิน
ให้ คณะกรรมการของบริ ษัทเลือกและแต่งตังกรรมการตรวจสอบคนหนึ
้
ง่ เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ ผ้ จู ดั การหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตาแหน่ง
คุ ณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบต้ องมีคุณสมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัติกรรมการ
อิสระโดยมีกรรมการ 3 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
1
นางสุวรรณี คามัน่
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2
นายกาชัย บุญจิรโชติ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3
นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
หมายเหตุ :
ลาดับที่ 1 เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอ สามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยมีนางสุกานดา พุทธรักษา ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ลาดับที่ 3 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 มีมติอนุมตั ิแต่งตังเข้
้ ารับ
ตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 25 ก.พ. 2563 เป็ นต้ นไป
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการตรวจสอบ
สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีความถูกต้ องและเชื่อถือ ได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
เพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงิน
ทังไตรมาสและประจ
้
าปี
สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ให้ มีความเหมาะสมมีประสิทธิ ผลและพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่ว ยงานอื่น ใดที่รั บ ผิ ดชอบเกี่ ยวกับการตรวจสอบภายในและอาจเสนอแนะให้ มีก ารสอบทานหรื อ
ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นสิ่ งสาคัญพร้ อมทังน
้ าข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุ งแก้ ไข
ระบบการควบคุมภายในที่สาคัญและจาเป็ นเสนอคณะกรรมการบริ ษัท โดยสอบทานร่ วมกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้จดั การแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
สอบทานการปฎิ บัติ ตามกฎหมายว่าด้ ว ยหลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ หรื อ ข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
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พิจารณาเสนอ แต่งตัง้ และเลิกจ้ างผู้สอบบัญชีภายนอก ซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชี
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท รวมทัง้ เข้ าร่ วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับทัว่ ไป
พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฏหมาย
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในเรื่ องดังกล่าวให้ มีความถูกต้ อง
และครบถ้ วน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เชื่อมัน่ ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท
สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รายงานผลการปฎิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่นา่ เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จานวนการประชุมและเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฎิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ร่ วมให้ ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
ในการปฎิบตั ิงานตามขอบเขตหน้ าที่ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ ฝ่ายจัดการ ผู้บริ หาร หรื อ
พนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น เข้ าร่วมประชุมหรื อส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ น
ให้ มีอานาจว่าจ้ างที่ปรึ กษา หรื อบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริ ษัทมาให้ ความเห็นหรื อให้ คาปรึกษา
กรณีจาเป็ น
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คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมิน
พร้ อมทังปั
้ ญหาและอุปสรรคในการปฎิบตั ิงานที่อาจเป็ นเหตุให้ การปฎิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการ
จัดตังคณะกรรมการตรวจสอบให้
้
คณะกรรมการบริ ษัททราบทุกปี
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฎิ บัติ ง านอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายในขอบเขตหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุมปี ละ 4 ครัง้

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) โครงสร้ าง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีองค์ประกอบ ดังนี ้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัทประกอบด้ วยกรรมการ
และผู้บริ หารอย่างน้ อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องเป็ นกรรมการอิสระ
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 67
กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
1
นายกาชัย บุญจิรโชติ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
2
นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
3
นายชาติชาย พานิชชีวะ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
หมายเหตุ :
มีนางสุกานดา พุทธรักษา ทาหน้ าที่เป็ น เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายและรายงานหรื อนาเสนอข้ อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน อีกทังมี
้ จดั ประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
การสรรหา
กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย
พิจารณาความเหมาะสมของจานวน โครงสร้ าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการและในการกาหนด
คุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทที่ครบวาระและ/หรื อ
มีตาแหน่งว่างลงและ/หรื อแต่งตังเพิ
้ ่ม
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ปฎิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ประเมินผลการปฎิบตั ิงานของผู้บริ หารสูงสุดของบริ ษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การกาหนดค่ าตอบแทน
จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
รายบุคคล โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรี ยบเทียบกับ
บริ ษัทในธุรกิจที่คล้ ายกันและประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้ รับจากกรรมการเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ
รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผลของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร ตามข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี
(56-2)
ปฎิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย โดยฝ่ าย
บริ หารและหน่วยงานต่างๆ จะต้ องรายงานหรื อนาเสนอข้ อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้ องต่อคณะกรรมการสรร
หาฯ เพื่อสนับสนุนการปฎิบตั ิงานให้ บรรลุตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Committees) โครงสร้ างคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมี
องค์ประกอบ ดังนี ้
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งจะถูกแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท
ประกอบด้ วย ผู้มีความเข้ าใจในธุ รกิ จและมีประสบการณ์ ตรงในธุรกิ จ จานวนอย่างน้ อย 3 ท่านและต้ องเป็ น
กรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ท่าน
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ งต้ องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ หารความเสี่ยงสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฎิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ให้ บรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
กาหนดให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงต้ องแต่งตังเลขานุ
้
การคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยอาจเป็ น
หัวหน้ าสายงานสนับสนุนธุรกิจหรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งเห็นสมควร
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คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง มีจานวน 4 ท่าน ประกอบด้ วย
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
1
นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
2
นายปิ ยะ เตชากูล
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3
นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
4
นางสาวปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
หมายเหตุ :
ลาดับที่ 4 ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ลาดับที่ 2-4 เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กาหนด ทบทวนนโยบายและกรอบการบริ หารความเสีย่ งองค์กร
กากับดูแลและสนับสนุนให้ มีการดาเนินงานด้ านการบริ หารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้ องกับกลยุทธ์ และ
เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
พิจารณารายงานผลและเปิ ดเผยการบริ หารความเสี่ยงองค์กรและให้ ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ ้น รวมทังแนวทางการก
้
าหนดมาตรการควบคุมหรื อบรรเทาและการพัฒนาระบบการจัดการบริ หาร
ความเสีย่ งองค์กรให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
รายงานผลการบริ หารความเสี่ยงองค์กรให้ คณะกรรมการรับทราบและในกรณีที่มีปัจจัยหรื อเหตุการณ์
สาคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อรับทราบและ
พิจารณาโดยเร็ วที่สดุ
ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
การปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และตามวาระการดารงตาแหน่ง
ของการเป็ นกรรมการ ซึง่ เมื่อพ้ นจากตาแหน่งตามวาระแล้ วอาจได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งได้ อีก
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คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees) โครงสร้ างคณะกรรมการบริ หาร มีองค์ประกอบ ดังนี ้
ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท
ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทที่เป็ นผู้บริ หารงานและพนักงานในระดับบริ หารรวมกันไม่น้อยกว่า 3 คนร่ วมกันเป็ น
คณะกรรมการบริ หาร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ทาหน้ าที่ควบคุมการบริ หารงานของบริ ษัทให้ เป็ นตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ และ
รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ในการดาเนินการประชุมของคณะกรรมการบริ หาร
ต้ องมีคณะกรรมการเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริ หาร ส่วนการลงมติของคณะ
กรรมการบริ หารต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากจากทีป่ ระชุมและคะแนนเสียงดังกล่าวที่นบั ได้ อย่างน้ อยกึง่
หนึง่ จากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริ หารทังหมด
้
พิจารณางบประมาณประจาปี และขันตอนในการใช้
้
จา่ ยงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและ
ควบคุมดูแลการใช้ จ่ายตามงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
พิจารณาปรับปรุงแผนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนและกาหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอานาจในคูม่ ืออานาจดาเนินการ
พิจารณาการทาสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริ ษัทตามอานาจในคูม่ ืออานาจการดาเนินการ
รั บ ผิ ด ชอบให้ มี ข้ อมู ล ที่ ส าคั ญ ต่ า งๆ ของบริ ษั ท อย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ ใช้ ประกอบการตัด สิ น ใจของ
คณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทารายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ดี
และโปร่งใส
พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริ ษัทและเสนอจ่ายปั นผลประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาการดาเนินธุรกิจใหม่ หรื อการเลือกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
กากับดูแลให้ มีขนตอนให้
ั้
ผ้ ปู ฎิบตั ิงานต้ องรายงานเหตุก ารณ์ หรื อการกระทาที่ผิดปกติหรื อการกระทาผิด
กฎหมายต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารอย่ า งทัน ท่ ว งที และกรณี ที่ เ หตุ ก ารณ์ ดัง กล่ า วมี ผ ลกระทบที่ มี
สาระสาคัญ จะต้ องรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเพื่อพิจารณาแก้ ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
ดาเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น ตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท หรื อ
ตามที่ได้ รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท
การดาเนินการนาเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริ หารในเรื่ องใดๆ ซึ่งได้ รับการลงมติและ/หรื ออนุมตั ิจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริ หารจะต้ องรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทครัง้ ถัดไป
ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ หารไม่สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งมีสว่ นได้ เสียหรื อ
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริ ษัท
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คณะผู้บริหาร (Management Teams) โครงสร้ างคณะผู้บริ หารมีองค์ประกอบ ดังนี ้
ผู้บริ หาร 8 ท่านประกอบด้ วย กรรมการผู้จัดการ 1 ท่านและผู้บริ หาร 7 ท่าน ตามคุณสมบัติที่เหมาะสมในการ
ดารงตาแหน่ง
กรรมการผู้จดั การ เลือกและแต่งตังจากคณะกรรมการสรรหาและก
้
าหนดค่าตอบแทนตามคุณสมบัติที่เหมาะสม
ในการดารงตาแหน่ง
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จัดการ
ควบคุมการดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินและบริ หารงานประจาวันของบริ ษัท
ตัดสินในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษัท กาหนดภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริ ษัท รวมถึงการ
บริ หารในสายงานต่างๆ
เป็ นผู้มีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สัง่ การ ตลอดจนเข้ าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร คาสัง่
หนังสือแจ้ งใดๆ ตามที่กาหนดไว้ ในคูม่ ืออานาจดาเนินการ
มีอานาจจ้ าง/แต่งตัง/โยกย้
้
ายบุคคลที่เห็นสมควร ตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และผลตอบแทน
ที่เหมาะสมและให้ มีอานาจปลดออก หรื อให้ ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่
กาหนดไว้ ในคูม่ ืออานาจการดาเนินการ
มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้ าเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท
พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่หรื อการเลิกธุรกิจเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารและ/หรื อกรรมการ
บริ ษัท
ดาเนินการใดๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารและ/หรื อกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การดังกล่าวข้ างต้ นจะไม่รวมถึง
อานาจและ/หรื อการมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ริ ายการใดที่ตนหรื อผู้รับมอบอานาจช่วงหรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้ งกับบริ ษัท ซึง่ เป็ นการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กาหนด
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ประธานกรรมการบริษัท
รับผิดชอบในฐานะผู้นาของคณะกรรมการในการกากับ ติดตาม ดูแล การบริ หารงานและการปฎิบตั ิหน้ าที่
ของคณะกรรมการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงาน นโยบายและเป้าหมายขององค์กรที่กาหนดไว้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อบริ ษัท
เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท รวมถึงควบคุมการประชุมให้
เป็ นไปตามข้ อบังคับและระเบียบวาระที่กาหนดได้
เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการทุกคณะและระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ ายการจัดการ

53

การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ระหว่ างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการ
บริ ษัทกาหนดโครงสร้ างการจัดการ แบ่งแยก อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารไว้ อย่างชัดเจน รวมถึงการกาหนดให้ บคุ คลผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็ นบุคคลคน
เดียวกับผู้ดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ไม่มี
ความสัมพันธ์ ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร เพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ บู ริ หารคนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด สามารถที่ จะสอบทาน
ถ่วงดุลการบริ หารงานได้ และไม่เข้ าแทรกแซงการปฎิบตั ิหน้ าที่ของฝ่ ายบริ หาร เว้ นแต่การมีสว่ นร่ วมในการพิจารณาแก้ ไข
ปั ญหาที่กระทบต่อแผนธุรกิจบริ ษัทที่มีนยั สาคัญ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารต้ องได้ รับการพิจารณาแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท ซึ่งอาจเป็ นบุคคลภายนอกที่
ไม่ใช่ผ้ บู ริ หารก็ได้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ได้ บคุ คลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่สดุ เข้ ามาดารงตาแหน่งผู้นาองค์ กรสู่การเจริ ญเติบโต
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้กาหนดนโยบายและเป้าหมายในภาพรวม กากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงาน
ฝ่ ายบริ หารระดับสูงในระดับองค์กรที่มีประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้นา ในขณะที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารรับผิดชอบ
การบริ หารจัดการภายใต้ กรอบอานาจที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และดาเนินการที่ได้ รับมอบหมายให้
บรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทมีการติดตามผลการดาเนินงานเป็ นรายไตรมาส โดยฝ่ ายบริ หารรายงาน
ผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบกับแผนงานและเป้าหมายประจาปี พร้ อมคาชี ้แจงอธิบายเหตุผลในกรณีที่ไม่เป็ นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางแก้ ไข
การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1. กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้แต่งตังกรรมการอิ
้
สระเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการอิสระ
ในคณะกรรมการบริ ษัท โดยการแต่งตัง้ กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมดและต้ อ งมี
กรรมการอิสระอย่างน้ อย 3 ท่าน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริ ษัท โดยคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชนและกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. กาหนดตามนิยาม
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการมีการระบุวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ ในนโยบายกากับดูแลกิจการของบริ ษัทโดย
กาหนดวาระการดารงตาแหน่งไว้ ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้ น ในปี 2563 ไม่มีกรรมกำรอิ สระในคณะกรรมกำรที ่ดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรเกิ น 9 ปี และไม่มีกรรมกำรอิ สระดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรในบริ ษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 แห่ง
สำมำรถดูข้อมูลเพิ่ มเติ ม ในเอกสำรแนบรำยละเอียดเกี ่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูม้ ี อำนำจควบคุมและเลขำนุกำรบริ ษัท
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2.

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทอย่าง
โปร่งใสโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้กาหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
เพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้นและผู้บริ หารระดับสูงเข้ ามาดารงตาแหน่งผู้นาองค์กร นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท มีขนตอน
ั้
เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ และวิธี การสรรหากรรมการ โดยต้ อ งมี คุณ สมบัติ และไม่มีลักษณะต้ อ งห้ ามตามกฎหมาย มี
คุณสมบัติที่หลากหลายจากการทา Board Matrix ของกรรมการทัง้ คณะเพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงความรู้ ที่
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
การสรรหากรรมการผู้จัดการ
“กรรมการผู้จดั การ” แต่งตังจากการพิ
้
จารณาและอนุมตั ิแต่งตังจากกรรมการบริ
้
ษัท โดยคณะกรรมการสรรหาฯ
ดาเนินการสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่ง
คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ
คุณสมบัติทวั่ ไป
มีสญ
ั ชาติไทย
สามารถทางานให้ แก่บริ ษัทได้ เต็มเวลา
ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อไม่เคยเป็ นบุคคลล้ มละลายทุจริ ต
ไม่เ คยต้ อ งค าพิ พ ากษาถึง ที่ สุด ให้ จาคุก ไม่ว่า จะได้ รั บ โทษจ าคุกจริ งหรื อ ไม่ เว้ น แต่ เ ป็ นโทษสาหรั บ
ความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาทหรื อมีความผิด หรื อพ้ นโทษหรื อพ้ นระยะเวลาการรอการลงโทษ
ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรื อให้ ออกจากงานเพราะทุจริ ตต่อหน้ าที่
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความรอบรู้ ความชานาญและประสบการณ์ในการบริ หารองค์กร
มีวิสยั ทัศน์การบริ หารจัดการในกิจการด้ านการขนส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับกิจการด้ านการขนส่ง
มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมในการบริ หารและกากับดูแลกิจการที่ดี มีบคุ ลิกภาพ ภาวะผู้นาและมนุษย์สมั พันธ์ดี
สามารถติดต่อประสานงานได้ ดีทงภายในและภายนอกองค์
ั้
กร
มีความรู้และความชานาญในการบริ หารองค์กรให้ สามารถตอบสนองความต้ องการและบริ การที่ดี
การแต่ งตัง้ กรรมการบริษัท การเลือกตังกรรรมการของบริ
้
ษัทให้ กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ให้ กระทาตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ใช้ เสียงข้ างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ผ้ เู ป็ นประธาน
ที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
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การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
การประชุมของคณะกรรมการ
1. การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดังนี ้
1.1 คณะกรรมการบริ ษัท ต้ องจัดให้ มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างน้ อยทุก 3
เดือน ในการประชุมกรรมการต้ องแสดงความเห็นและใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระ กรรมการควรเข้ าประชุม
ทุกครัง้ นอกเหนือจากมีเหตุสดุ วิสยั ซึง่ ต้ องแจ้ งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า บริ ษัท
ต้ อ งรายงานจานวนครั ง้ ที่ เข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการไว้ ในรายงานประจ าปี ซึ่ง ในการประชุม
คณะกรรมการแต่ ล ะครั ง้ เพื่ อ ให้ คณะกรรมการทุ ก ท่ า นทราบเป็ นการล่ ว งหน้ า ทั ง้ นี เ้ ลขานุ ก าร
คณะกรรมการต้ องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านทราบถึงวันเวลา สถานที่และวาะการ
ประชุม โดยจัดส่งเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันและเป็ นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมกรรมการ
และฝ่ ายจัดการ เพื่ อจัดส่งให้ คณะกรรมการล่วงหน้ า เอกสารดังกล่าวต้ องให้ ข้อ มูลที่เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ ซึ่ง ใช้ ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระของคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะต้ องเป็ นผู้
บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทาเป็ นรายงานการประชุม ซึ่งต้ องมีเนื ้อหาสาระครบถ้ วน และเสร็ จ
สมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ประชุมเสร็ จสิ ้นเพื่อเสนอให้ ประธานคณะกรรมการลงนามและต้ องจัด
ให้ มีระบบจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้ นหาและรักษาความลับได้ ดี
1.2 กรรมการบริ ษัทที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติในเรื่ องนัน้
1.3 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือเอาความเห็นที่เป็ นเสียงข้ างมากเป็ นสาคัญ ในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด อย่างไรก็ตาม
ความเห็นของกรรมการบริ ษัทคนอื่นๆ ที่มิได้ ลงมติเห็นด้ วยให้ ระบุไว้ ในรายงานการประชุม
ทังนี
้ ้ เพื่อส่งเสริ มให้ การทาหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท หลักเกณฑ์และรู ปแบบข้ อมูลในเอกสารที่จะนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทให้ มีความครบถ้ วน เพียงพอและเหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้ การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ดาเนินไปอย่างราบรื่ น รวดเร็ วและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ณ ขณะที่คณะกรรมการ
จะลงมติ ในที ่ประชุมต้องมี กรรมกำรอยู่ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้ หมด ในปี 2563 คณะกรรมกำรทุกท่ำนได้
เข้ำร่ วมประชุมครบทุกครั้งหรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 100 ของจำนวนประชุมกรรมกำรสอดคล้องกับนโยบำยกำรส่งเสริ มให้
กรรมกำรบริ ษัทแต่ละท่ำนเข้ำร่ วมประชุมมำกกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนประชุมกรรมกำรบริ ษัท
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การประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการ
การประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีการประเมินงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทังคณะและรายบุ
้
คคลเป็ น
ประจาทุกปี เพื่อใช้ เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฎิบตั ิงานในหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทรวมทังพิ
้ จารณาทบทวน
ประมวลข้ อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท และการปฎิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ
บริ ษัทในระหว่างปี ที่ผา่ นมา โดยส่งให้ เลขานุการบริ ษัทสรุปและนาเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อสามารถนามาแก้ ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยแบ่งหัวข้ อการประเมินออกเป็ น 2 ส่วน
1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษัท (รายคณะ)
1.1 โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษัท
1.2 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
1.3 การประชุมคณะกรรมการ
1.4 การทาหน้ าที่ของกรรมการ
1.5 ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
1.6 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษัท (รายบุคคล)
2.1 โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2.2 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
2.3 การประชุมของคณะกรรมการ
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 ษัท กาหนดให้ มีการประเมินผลการปฎิบตั ิงานของตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทังนี
้ ้
ให้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี เพื่อสอบทานการปฎิบัติงานในหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
รวมทังพิ
้ จารณาทบทวนและประมวลข้ อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
ในระหว่างปี ที่ผ่านมาเพื่อสามารถนามาแก้ ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยแบบประเมินผลการปฎิบตั ิงานตนเอง
ของคณะกรรมการ จัดทาขึ ้นตามขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ
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ชุด โดยในแบบประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ ได้ มีการประเมินแนวทางปฎิบตั ิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ
(Best Practice Guidelines for Audit Committee) ที่จดั ทาโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD) โดยกาหนดข้ อการประเมินดังนี ้
1. โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
3.2 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
การประเมินผลการปฎิบัติงานประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษัท กาหนดให้ มีการประเมินผลการปฎิ บัติงานของประธานเจ้ าหน้ า ที่บ ริ หารและผู้บ ริ ห าร
ระดับสูง โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประเมินผลงานประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ
ผู้บริ หารระดับสูงตามแบบประเมินผลการปฎิบตั ิงานที่กาหนดตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมินที่กาหนดตัวชี ้วัดผลงาน
หลักตังแต่
้ ต้นปี โดยแบ่งเป็ นการประเมินผลจากตัวชี ้วัดผลงานหลักสัดส่วนร้ อยละ 80 และการประเมินสมรรถนะสัดส่วน
ร้ อยละ 20 ที่สอดคล้ องกับเป้าหมายขององค์กร โดยคานึงถึงภาระหน้ าที่รับผิดชอบรายบุคคลและผลการดาเนินงานของ
บริ ษัท ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่ชดั เจน โปร่ งใสและเป็ นธรรม ซึ่งได้ ผ่านการพิจารณาและกลัน่ กรองจากคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน โดยนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิและกาหนดผลตอบแทน จากนันประธาน
้
กรรมการเป็ นผู้แจ้ งผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารรับทราบเพื่อการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฎิบตั ิงานให้ ดียิ่งขี ้นต่อไป
คณะกรรมการมีนโยบายการส่ งเสริมให้ กรรมการพัฒนาความรู้อย่ างต่ อเนื่อง
คณะกรรมการบริ ษัท ส่งเสริ ม สนับสนุน และอานวยความสะดวกให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องในการกากับดูแลกิจการของ
บริ ษัท เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริ หาร เป็ นต้ น ได้ เข้ ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรื อร่วมกิจกรรมต่างๆ
ที่จดั ขึ ้นโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) สานักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ฯ, สมาคมบริ ษัทจด
ทะเบียนไทย, สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยหรื อองค์ กรอิสระต่างๆ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องเพื่อเสริ มสร้ างความรู้
ปรับปรุงการปฎิบตั ิงานจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฎิบตั ิหน้ าที่ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดปฐมนิเทศให้ กบั กรรมการใหม่ โดยบริ ษัทจะจัดให้ มีการ
ปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ ารับตาแหน่งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ กรรมการที่เข้ ามาใหม่ได้ รับทราบและ
เข้ าใจถึงประวัติความเป็ นมา โครงสร้ างธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบการดาเนินงาน
ของบริ ษั ท ตลอดจนขอบเขตหน้ า ที่ ผ้ ูรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุด ย่อ ยต่างๆ โดยให้
เลขานุการบริ ษัทเสนอเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฎิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริ ษัท
จดทะเบียน คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี ข้ อบังคับบริ ษัท โครงสร้ างการลงทุน โครงสร้ างผู้ถือหุ้น ผลการดาเนินงาน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องและหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมทังให้
้ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น รายงาน
ประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจและ
การดาเนินงานด้ านต่างๆ ของบริ ษัทให้ แก่กรรมการที่เข้ ารับตาแหน่งเป็ นครัง้ แรก
แผนสืบทอดตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ต ระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของการบริ ห ารงานของบริ ษั ท อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนการดาเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายการเติบโตและก้ าวหน้ าขององค์กรอย่างยัง่ ยืน
ดังนันบริ
้ ษัทจึงได้ เริ่ มจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งขึ ้น โดยได้ กาหนดขันตอนและกระบวนการสื
้
บทอดตาแหน่งผู้บริ หาร
ระดับสูง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้บริ หารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตาแหน่งขององค์กรต่อไปในอนาคต
เมื่อตาแหน่งผู้บริ หารระดับกรรมการผู้จัดการว่างลง หรื อผู้อยู่ในตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ บริ ษัทจะมี
ระบบให้ ผ้ ูบริ หารระดับใกล้ เคียง หรื อระดับรองเป็ นผู้รักษาการในตาแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนด และต้ องเป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์ ความรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์ มีความ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยผู้ที่ มีคุณสมบัติดงั กล่าวผ่านการสรรหาและผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ ที่มีความ
เหมาะสมให้ ดารงตาแหน่งแทนต่อไป
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความสาคัญในการปฎิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการเพื่อให้ กรรมการ
สามารถอุทิศเวลาในการกากับดูแลกิจการได้ อย่างเต็มที่ โดยการกาหนดนโยบายการดารงตาแหน่งของกรรมการบริ ษัทใน
บริ ษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านไม่เกิน 5 บริ ษัทจดทะเบียนเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฎิบตั ิหน้ าที่ใน
ฐานะกรรมการบริ ษัทและก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กรเพื่อการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต
คณะกรรมการบริ ษัท กาหนดนโยบายและวิธีปฎิบตั ิในการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษัทอื่นของกรรมการ
ผู้จดั การ และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท ทังประเภทของต
้
าแหน่งกรรมการ และจานวนบริ ษัทที่สามารถไปดารงตาแหน่ง
ได้ ทังนี
้ ้ ต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท
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ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด สาหรับค่าบริ การประจาปี 2564 ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั ง้ ที่ 2/2564 โดยต้ องผ่านการนาเสนอต้ องที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 มี
รายละเอียดดังนี ้
1. ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
รายละเอียด
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ตรวจสอบ งบการเงินประจาปี
750,000
750,000
750,000
750,000
สอบทาน งบการเงินรายไตรมาส
510,000
510,000
510,000
510,000
รวมค่ าตอบแทน
1,260,000
1,260,000
1,260,000
1,260,000
หมายเหตุ: ค่าบริ การตรวจสอบประกอบด้ วย งบการเงินประจาปี และสอบทานรายงานประจาปี
2.

ค่ าบริการอื่น (Non-audit fee)
ในปี 2563 บริ ษัทไม่มีการจ่ายค่าบริ การอื่น

สำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติ ม ได้จำกแบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี 2563 ในเว็บไซต์สำนักงำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
หรื อ เว็บไซต์ตลำดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.atp30.com)
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ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
แนวปฎิบัติในการเปิ ดเผยข้ อมูลและจัดทารายงาน ดังนี ้
ความรับผิดชอบต่ อสังคม
นโยบายภาพรวม
คณะกรรมการบริ ษัท มีความมุง่ มัน่ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพทางด้ านการปฏิบตั ิ
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยัง่ ยืนระยะยาวในอนาคต โดยการบริ หารจัดการที่
สมดุลทัง้ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยบริ ษัทมีนโยบายการดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลัก
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีหลักการ 8 ข้ อ ดังนี ้
1. การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
กระบวนการจัดทารายงาน โดยบริ ษัทอยูใ่ นช่วงศึกษาเพื่อเลือกดาเนินและการจัดทารายงาน
การดาเนินงานให้ เป็ นตามนโยบายที่บริ ษัทได้ เปิ ดเผยไว้ และดาเนินการเป็ นไปตามหลักการ ตังแต่
้ การ
ประเมินความเสีย่ ง การกาหนดแนวปฎิบตั ิและการสือ่ สารกับพนักงานและลูกจ้ าง ตลอดจนการตรวจสอบ
การปฎิบตั ิ
2. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ตและโปร่ งใส และคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมาย
และจรรยาบรรณ โดยการกระทาความดีตอ่ บุคคล กลุม่ ชุมชนและสิง่ แวดล้ อม
ไม่กระทาการที่ผิดกฎหมายหรื อไม่ให้ ผลประโยชน์สิ่งใดอย่างไม่ถกู ต้ องต่อเจ้ าหน้ าที่รัฐหรื อบุ คคลอื่นใดที่
อาจกระทบชื่อเสียงของบริ ษัท
การปฏิบตั ิตามกฎจราจรบนท้ องถนนอย่างเคร่ งครัด เพื่อลดอุบตั ิเหตุ มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทาง
เสียงและความสะอาด เป็ นต้ น
การปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมและไม่เรี ยกร้ องหรื อรับผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ชอบธรรมจากลูกค้ า
การปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ า ภายใต้ กติกาไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับทางการค้ าด้ วยวิธีที่ไม่สจุ ริ ต
3. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความสาคัญในการดาเนินธุรกิ จอย่างสุจริ ตเป็ นธรรมและโปร่ งใส โดยจัดให้ มี
นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นและทบทวนนโนยบายดังกล่าวอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อมและความเสีย่ งด้ านคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ สามารถกาหนดมาตราการป้องกันและตอบสนองความเสี่ยง
ในระดับที่ยอมรับได้
นโยบาย
ห้ ามกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและพนักงานดาเนิ นการสนับ สนุนการทุจ ริ ตคอร์ รัปชั่น ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดให้ มีโครงสร้ างผู้รับผิดชอบ ระบบการบริ หารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ ภายในองค์กรและกาหนดนโยบาย
การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยแสดงเจตนารมณ์ (อยู่ในช่วงดาเนินการ) เข้ าร่ วมกับโครงการแนวร่ วมปฎิบั ติ
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ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบตั ิและข้ อกาหนดในการดาเนินการ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกาหนดของกฎหมาย อีกทังการสื
้
่อสาร
นโยบายดังกล่าวกับพนักงานทุกคน ผู้มีส่วนได้ เสียและบุคคลภายนอกให้ รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ โดยสรุ ป
มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
มาตรการป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
การบริ หารจัดการความเสี่ยง โดยกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานต้ องทาความเข้ าใจถึงกระบวนการทาง
ธุรกิจและประเมินความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้น พร้ อมทังก
้ าหนดมาตรการเพื่อลดความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่รับ
ได้
การจัดทานโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกาหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
สาหรับกิจกรรมหลักที่อาจก่อให้ เกิดการคอร์ รัปชัน่ อาทิ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริ จาคเพื่อการ
กุศล การให้ เงินสนับสนุน การให้ และรับของขวัญ การเลี ้ยงรับรองและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ด้ วยความโปร่งใส
มาตรการตรวจพบการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อช่วยตรวจพบและรายงานการกระทาได้ ทนั ท่วงที ดังนี ้
กลไกการแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยน โดยบริ ษัทกาหนดช่องทางที่นา่ เชื่อถือเป็ นอิสระสาหรับการร้ องเรี ยน
หรื อการแจ้ งเบาะแส รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
การรายงานทุจ ริ ต บริ ษั ท ก าหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส
สำมำรถดูข้อมูลเพิ่ มเติ ม ในกำรแจ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยนหรื อกรณีถูกละเมิ ด
มาตรการตอบสนองกรณีเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น การดาเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ดังนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทมีการทบทวนนโยบาย แนวทางปฏิบตั ิเพื่อป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ประจาทุกปี
การประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้ านคอร์ รัปชั่นอย่างสม่าเสมอ โดยกาหนดมาตราการเพื่อลดความ
เสี่ยงหากการควบคุมภายในที่มีอยูไ่ ม่เพียงพอ รวมถึงการจัดทาคูม่ ือบริ หารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่
การสือ่ สารเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทังภายในจากการจั
้
ดอบรมในองค์กรรับทราบและ
ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด อีกทังการสื
้
อ่ สารภายนอกในการขอความร่วมมือจากคูค่ ้ าเพื่อป้องกันและต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ย นผ่า นช่องทางต่างๆ มีกลไกการคุ้มครองผู้แ จ้ ง
เบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนที่เหมาะสมและหากพบเจอการฝ่ าฝื นหรื อการกระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นใดๆ
กาหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในดาเนินการตามกระบวนการจัดการข้ อร้ องเรี ยนและจัดทาสรุ ปข้ อร้ องเรี ยน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส
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4.

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษั ท ให้ ก ารสนับ สนุน และเคารพตามหลัก การด้ า นสิ ท ธิ ม นุษ ยชน ซึ่ ง เป็ นรากฐานของการพัฒ นา
ทรั พ ยากรบุค คลอัน มี ส่ว นสัม พัน ธ์ กับ กิ จ การในการเพิ่ ม คุณ ค่า และเป็ นปั จ จัย สาคัญ ของธุ ร กิ จ ในการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ แก่องค์กรอีกด้ วย โดยกาหนดเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิในจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทที่ พนักงานทุก
คนต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัทและการติดตามดูแลมิให้ บริ ษัท เข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจที่มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างไม่เป็ นธรรม ด้ วยการยอมรับหลักปฎิบตั ิที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวมตามหลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
บริ ษัทมุ่งเน้ นให้ คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิต่อกันด้ วยการให้ เกี ยรติซงึ่
กันเคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิทธิเสรี ภาพและความเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยก อายุ เพศ เชื ้อ
ชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเป็ นทางการเมืองหรื อความพิการ ไม่สนับสนุนการบังคับใช้ แรงงาน
ต่อต้ านการใช้ แรงงานเด็ก จัดให้ มีระบบการทางานที่มุ่งเน้ นความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทางานอย่าง
เหมาะสม เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ ้นทังอุ
้ บตั ิเหตุและโรคภัย การจ้ างงานที่เป็ นธรรม ค่าตอบแทนและสวัส ดิการที่
เหมาะสม ส่ง เสริ ม ให้ พ นัก งานมี โอกาสบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ต่อ สัง คม การจัด ให้ มี ก ระบวนการร้ องเรี ยนอย่าง
เหมาะสม โดยผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ต้ องไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อคุกคามต่ อสิทธิ
มนุษยชนไม่วา่ จะเป็ นทางกายและวาจาต่อผู้อื่นบนพื ้นฐานของสิทธิมนุษยชน
สาหรับปี 2563 ตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิค -19 ที่เริ่ มตังแต่
้ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถนุ ายน
2564 และระลอกใหม่เดือนธันวาคม ทาให้ บริ ษัทต้ องควบคุมค่ าใช้ จ่ายในองค์ กรอย่างเคร่ งครัด เพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้น จึงไม่มีการจัดกิจกรรมพนักงาน
5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทปฏิบัติต่อลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมยึดหลักมาตรฐานการให้ บริ การเดียวกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติหรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูลลูกค้ ารายอื่นโดยไม่รับอนุญาตจากลูกค้ า
บริ ษัทต้ องดาเนินการตามสัญญา ข้ อตกลง เงื่อนไขและอื่นๆ อย่างเคร่ งครัด หากไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ต้อง
ทาการแจ้ งลูกค้ าเพื่อร่วมกันหาทางแก้ ไข ตรวจสอบและป้องกัน
6. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
คณะกรรรมการ มีนโยบายในเรื่ องการดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อมและการส่งเสริ มการใช้ ทรั พยากรอย่างมี
ประสิทธิ ภาพสอดคล้ องกับนโยบายความปลอดภัยด้ านจราจรทางถนน (ISO 39001:2012) เพื่อให้ การบริ หาร
จัด การสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเนื่ อ งจากรถโดยสารของบริ ษั ท มี ข นาดใหญ่ อาจมี ผ ลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อม อาทิ การปล่อยมลพิษทางอากาศ ทางเสียงและทางความสะอาด ตลอดจนกระบวนการกาจัดของเสีย
จากการซ่อมบารุงรถ เช่น น ้ามันเครื่ อง อะไหล่เก่าและยางรถ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจัดให้ มีการฝึ กอบรมให้ ความรู้ กบั
พนักงานในเรื่ องสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
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-

การเลือกใช้ เครื่ องยนต์ใหม่และการวางแผนการซ่อมบารุ งที่ชดั เจน เพื่อลดการซ่อมบารุงและลดการปล่อย
มลพิษ
การเลือกใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงที่ได้ มาตรฐานและไม่มีสารตะกัว่
ระบบการควบคุมสินค้ าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพทุกกระบวนการ อาทิ การซื ้อ/การเบิก/การใช้ /การขาย
และทาลายจากผู้เชี่ยวชาญเท่านัน้
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษัทมีการควบคุมและการปฏิบัติในการร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคมตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง รวมถึงให้ ความร่ วมมือช่ วยเหลือ สนับสนุนและกิจกรรมอาสาที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนที่ใกล้ เคียงกับ
บริ ษัท
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม ซึ่งได้ จากการดาเนิ นงานที่มีความรั บผิด ชอบต่ อสังคม
สิ่งแวดล้ อมและผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทมีการสนับสนุนให้ มีนวัตกรรมทัง้ ในระดับกระบวนการทางานในองค์กรและระหว่างองค์กร เพื่อ
กระท าสิ่ง ต่างๆ ด้ ว ยวิ ธี การใหม่ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การให้ บ ริ ก าร การเพิ่ มมูลค่าองค์ กร
เป้าหมายของนวัตกรรม โดยบริ ษัทยังอยูใ่ นช่วงดาเนินการศึกษานวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เกิดประโยชน์
ต่อสังคม สิง่ แวดล้ อมและผู้มีสว่ นได้ เสียสูงสุด
การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสังคม
ที่ผา่ นมา บริ ษัทไม่มีการถูกตรวจสอบหรื ออยูร่ ะหว่างการตรวจสอบการดาเนินธุรกิจจากหน่วยงานที่มีอานาจที่ว่า
การดาเนินงานจากการฝ่ าฝื นกฎหมายในเรื่ องที่เกี่ ยวกับหลักการ 8 ข้ อและบริ ษัทไม่มีการถูกกล่าวหาหรื อข่าวไม่ดี
ทางด้ านลบจากสังคม สิ่งแวดล้ อมหรื อไม่เป็ นตามหลักการ 8 ข้ อ ที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจ อาทิ ชื่อเสียง ความ
น่าเชื่อถือและรายการที่มีสาระสาคัญไม่เปิ ดเผย เป็ นต้ น
กิจการเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (After process)
บริ ษัทสนับสนุนกิ จกรรมที่เป็ นประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมแก่ชุมชนในพืน้ ที่ใกล้ เคียงกับบริ ษัท โดยมี
รู ปแบบให้ พนักงานเข้ าร่ วมกิ จกรรมหรื ออานวยความสะดวกจากการนารถโดยสารไปให้ บริ การโดยไม่ คิดค่าใช้ จ่าย
สาหรับปี 2563 บริ ษัทไม่มีการสนับสนุนกิจกรรมเนื่องจากลดการรวมกลุม่ เพื่อป้องกันการแพร่เชื ้อจากสถานการณ์โควิค19
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การติดตามประเมินผลเกี่ยวกับคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทได้ ถือปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชัน่ อย่างสิ ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy)
ตามกฎหมายทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านการให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชัน่ ในประเทศไทย ซึง่ บริ ษัทจะไม่เข้ าไปมีสว่ น
ร่วมในการให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชัน่ ทังทางตรงและอ้
้
อม โดยมีการประเมินความเสีย่ งในกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องหรื อการสุม่
เสี่ยงต่อการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น และดาเนินการติดตามกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ เชื่ อมัน่ ได้ ว่าไม่กระทบต่อการดาเนิน
กิจการ และบริ ษัทต้ องมีการติดตามระบบควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ อีกทังการทบทวนการประเมิ
้
นความเสี่ยงอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
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คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ยงอันเป็ นกลไกสาคัญที่จะ
สร้ างความมั่นใจแก่ฝ่ายบริ หารให้ การดาเนินงานบรรลุ เป้าหมายและมีประสิทธิ ภาพตามข้ อกาหนดที่สอดคล้ องกับ
แนวทางของส านัก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ โดยน ากรอบแนวทางของระบบการควบคุม ภายในตาม
มาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ที่ได้
ปรั บปรุ งในปี 2556 (COSO 2013) มาประยุกต์ใช้ โดยกาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบและอานาจการดาเนินการของ
ผู้ป ฎิ บัติ แ ละผู้บ ริ ห ารเพื่ อ ให้ มั่น ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนิ นงานมี ป ระสิท ธิ ภาพและประสิท ธิ ผลสามารถใช้
ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ทรัพย์สินไม่ให้ รั่วไหล สูญหาย ทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ โดยแบ่งแยกหน้ าที่ ผ้ ปู ฎิบตั ิงาน ผู้
ควบคุมหรื อผู้อนุมตั ิ เพื่อให้ มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน การรายงานทังทางการเงิ
้
นและไม่ใช่ทางการเงิ นมี
ความน่าเชื่อถือได้ และทันเวลามีคณ
ุ ภาพเพียงพอสาหรับการนาไปใช้ ทงภายในและภายนอกองค์
ั้
กรและมีการปฎิบตั ิตาม
กฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ รวมถึงนโยบายและแนวทางปฎิบตั ิที่องค์กรกาหนด
สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่านเข้ าร่วม
ประชุมได้ ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท โดยใช้ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทีไ่ ด้
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว สรุ ปความเห็นว่าจากการประเมิ นระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทในด้ าน
ต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ 1)สภาพแวดล้ อมการควบคุม 2)การประเมินความเสี่ยง 3)กิจกรรมการควบคุม 4)ข้ อมูลระบบ
สารสนเทศและการสื่ อ สาร 5)กิ จ กรรมการติ ด ตามประเมิ น ผล ตามข้ อ ก าหนดของส านัก งาน ก.ล.ต. ซึ่ ง ให้ ท าง
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นตรงกัน กับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสมสาหรับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และได้ ปฎิบตั ิตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทัว่ ไป และข้ อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการมีระบบควบคุมภายในเรื่ องการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บ ริ หาร หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทังนี
้ ้ ที่ผ่านมาการพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้ การพิจารณาถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นหลัก นอกจากนี ้ บริ ษัทยังกาหนดนโยบายเพื่อเพิ่ม
ความระมัดระวังในการทาธุรกรรมในอนาคต ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญเรื่ องการกากับให้ องค์กรเป็ น
บริ ษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างแท้ จริ ง
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หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี ้
1) หัวหน้ างานตรวจสอบภายในเป็ นบุคลากรภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ แต่งตังนางสาวอรอิ
้
นทุ์
อินทร์ เจริ ญสุข ให้ ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทและมีประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ
(CPIAT) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2561) จากการพิจารณาคุณสมบัติแล้ วเห็นว่ามีความเหมาะสม
ที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่และเสนอผลการตรวจสอบรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการสอบทานที่ได้ รับอนุมตั ิ
ประจาปี
รำยละเอี ยดเกี ่ยวกับประวัติกำรศึ กษำ ประสบกำรณ์ และกำรอบรมของหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในแสดงไว้ในแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2563 “เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี ่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน”
หน่ วยงานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
บริ ษัทยังไม่ได้ จดั ตังหน่
้ วยงานกากับดูแลการปฎิบตั ิงานของบริ ษัท (Compliance) แต่ได้ มอบหมายให้ เลขานุการ
บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในการกากับ ดูแลและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยปฎิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามประกาศ
ข้ อบังคับและ/หรื อข้ อกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องของทัง้ สานักงานตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนด
สามารดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2563 ในเว็บไซต์สานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ( www.set.or.th) หรื อเว็บไซต์บริ ษัท (www.atp30.com)
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บริ ษัทมีนโยบายการทารายการระหว่างกันจากรายรับและรายจ่ายของบริ ษัททุกรายการเพื่อให้ เกิดความโปร่งใส
ในการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทได้ เปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันด้ วยความเป็ นธรรม สมเหตุสมผลและยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็ นรายการตามปกติธุรกิจการค้ า (Fair
and at arms’length) รายละเอียดดังนี ้
รายการระหว่ างกัน
ชื่อ/บริษัท
ดร. วิวัฒน์ กรมดิษฐ์
ควำมสัมพันธ์
รองประธำนกรรมกำรบริษัท/กรรมกำรบริ หำร/ที่ปรึกษำ/กรรมกำรผู้มีอำนำจ
ลงนำมผูกพัน
ลักษณะรำยกำร
ที่ปรึกษำในกำรดำเนินธุรกิจ
มูลค่ำของรำยกำร
ปี 2563 จำนวนเงิน 0.6 ล้ ำนบำท และปี 2562 จำนวนงิน 0.6 ล้ ำนบำท
เงื่อนไข/นโยบำยรำคำ/
คณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2558
เหตุผลในกำรทำรำยกำร
มีควำมเห็นว่ำเป็ นผู้เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ในธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้ องมำ
ยำวนำน จึงเหมำะสมในกำรดำรงตำแหน่งที่ปรึกษำ
โดยได้ รับค่ำตอบแทนเป็ นรำยเดือนอัตรำ 50,000 บำทคงที่
มำตรกำรในกำรกำกับดูแล
ระดับกำรทำรำยกำรร้ อยละ 1.38 ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร
ชื่อ/บริษัท
บมจ. ไทยศรีประกันภัย
ควำมสัมพันธ์
นำยชำติชำย พำนิชชีวะ เป็ นประธำนกรรมกำรบริ ษัท/ประธานบริ หาร/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพัน
ลักษณะรำยกำร
ค่ำเบี ้ยประกันภัยรถโดยสำรของบริ ษัท
มูลค่ำของรำยกำร
- ค่ำเบี ้ยประกันรำยปี สำหรับปี 2563 จำนวนเงิน 4.3 ล้ ำนบำทและปี
2562 จำนวนเงิน 6.3 ล้ ำนบำท
- ค่ำเบี ้ยประกันภัยจ่ำยล่วงหน้ ำ สำหรับปี 2563 จำนวนเงิน 0.3
ล้ ำนบำทและปี 2562 จำนวนเงิน 3.3 ล้ ำนบำท
- ค่ำเบี ้ยประกันภัยค้ ำงจ่ำย สำหรับปี 2563 จำนวนเงิน 0.3 และปี
2562 จำนวนเงิน 2.9 ล้ ำนบำท
เงื่อนไข/นโยบำยรำคำ/เหตุผลในกำรทำ ข้ อเสนอเงื่อนไขกำรคุ้มครองและค่ำเบี ้ยประกันตรงตำมที่ทำงบริ ษัท
รำยกำร
ต้ องกำร
มำตรกำรในกำรกำกับดูแล
บริ ษัทมีกำรเปรี ยบเทียบรำคำค่ำเบี ้ยประกันภัย
เงื่อนไขและกำรคุ้มครองอย่ำงสมเหตุสมผลก่อนตัดสินใจทำประกัน
โดยปั จจุบนั มีตวั แทนชันน
้ ำ 7 รำยได้ แก่ 1)ไทยศรี ประกันภัย 2)MSIG
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รายการระหว่ างกัน
3)พี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) 4)มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์
5)ไทยประกันภัย 6)กรุงเทพประกันภัย และ 7)อัลฟ่ ำ แคปปิ ตอล
ระดับกำรทำรำยกำรร้ อยละ 1.86 ของต้ นทุนกำรให้ บริ กำร
ชื่อ/บริษัท
บจก. กรมดิษฐ์ พาร์ ค
ควำมสัมพันธ์
ดร. วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
รองประธำนกรรมกำรบริษัท/กรรมกำรบริ หำร/ที่ปรึกษำ/กรรมกำรผู้มีอำนำจ
ลงนำมผูกพัน
ลักษณะรำยกำร
ค่ำเช่ำพื ้นที่และค่ำบริ กำรสำหรับสำนักงำนใหญ่และพื ้นที่จอดรถและโรง
ซ่อมบำรุง
มูลค่ำของรำยกำร
- ค่ำเช่ำพื ้นที่และค่ำบริ กำร สำหรับปี 2563 จำนวนเงิน 1.5
ล้ ำนบำทและปี 2562 จำนวนเงิน 2.1 ล้ ำนบำท
- ค่ำเช่ำพื ้นที่และค่ำบริ กำรค้ ำงจ่ำย สำหรับปี 2563 จำนวนเงิน 0.3
ล้ ำนบำทและปี 2562 จำนวนเงิน 0.3 ล้ ำนบำท
เงื่อนไข/นโยบำยรำคำ/เหตุผลในกำรทำ อยูใ่ นนิคมอมตะซิตี ้ ชลบุรี ซึง่ เป็ นแหล่งใกล้ เคียงกับสถำนประกอบกำร
รำยกำร
และลูกค้ ำ อีกทังมี
้ ควำมสะดวกในด้ ำนสำธำรณูปโภคและบริ ษัท
มีกำรเช่ำมำเป็ นระยะเวลำนำน
ทำให้ ได้ รับอัตรำค่ำเช่ำพื ้นที่ตำ่ กว่ำผู้เช่ำรำยอื่นๆ
มำตรกำรในกำรกำกับดูแล
บริ ษัทมีกำรเปรี ยบเทียบค่ำเช่ำพื ้นที่และบริ กำรกับพื ้นที่ใกล้ เคียง
ระดับกำรทำรำยกำรร้ อยละ 0.5 ของต้ นทุนกำรให้ บริ กำร
ชื่อ/บริษัท
รถโดยสารร่ วมบริการ
ควำมสัมพันธ์
บจ. เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทัวร์ โดยนำงสำวนิชำนันท์ รัตนเกตุ
เป็ นเจ้ ำของกิจกำร/ผู้ช่วยผู้จดั กำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร/
ผู้บริ หาร/กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
นำยอำพล เตชำกูล เป็ นน้ องชำยนำยปิ ยะ เตชำกูล
นำยอธิเมศร์ ฉัตรวรี ย์โชติ เป็ นผู้จดั กำรอำวุโสฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร/ผู้บริ หำร
ลักษณะรำยกำร
รถบัสและรถตู้ร่วมบริ กำร
มูลค่ำของรำยกำร
ปี 2563 จำนวนเงิน 4.3 ล้ ำนบำท และปี 2562 จำนวนเงิน 4.9 ล้ ำนบำท
เงื่อนไข/นโยบำยรำคำ/เหตุผลในกำรทำ รถร่วมบริ กำรที่เป็ นผู้บริ หำรร่วมกันและผู้บริ หำร
รำยกำร
ซึง่ ได้ ดำเนินกำรร่วมกันตังแต่
้ เริ่ มประกอบกิจกำร ดังนี ้
บจ.เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทัวร์ ด้ วยรถบัสร่วมบริ กำรจำนวน 2 คัน
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รายการระหว่ างกัน

มำตรกำรในกำรกำกับดูแล

รายการระหว่ างกัน
นำยอำพล เตชำกูล ด้ วยรถตู้ร่วมบริ กำรจำนวน 1 คันและนำยอธิเมศร์
ด้ วยรถตู้ร่วมบริ กำรจำนวน 1 คัน
เนื่องจำกช่วงแรกบริ ษัทต้ องกำรกระจำยควำมเสีย่ งในกำรลงทุน
ซึง่ ปั จจุบนั ไม่มีนโยบำยในกำรเพิม่ รถร่วมบริกำรเพิม่ เติม
บริ ษัทมีกำรจ่ำยค่ำจ้ ำงบริ กำรเช่นเดียวกับรถร่วมบริ กำรอื่นๆ ทังสั
้ ญญำ
เงื่อนไขและค่ำบริ กำร
ระดับกำรทำรำยกำรร้ อยละ 1.03 ของต้ นทุนกำรให้ บริ กำร
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ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชี ได้ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) สาหรับปี 2562 และ ปี 2563 มี
รายละเอียดดังนี ้
รายงานและงบการเงิน
31 ธันวาคม 2563
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบการงบการเงินฐานะแสดงการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแส
เงินสด สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมาย
เหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานแบบไม่มเี งื่อนไข
เกฑณ์ในการแสดงความเห็น
ผู้สอบบัญชีมีความเป็ นอิสระ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ า
ได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี ้
(Key Audit Matters)
- มูลค่าคงเหลือของยานพาหนะสาหรับขนส่ง
- การรับรู้รายได้ จากการให้ บริ การ
ข้ อมูลอื่น
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ซึง่ รวมถึงอยูใ่ นรายงานประจาปี ของบริ ษัท
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนัน)
้
ความเห็นของผู้สอบบัญชี ไม่พบว่ามีเรื่ องข้ อมูลอื่นที่ต้องรายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรื อ
นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรื อ
นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730
จากบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด
รายงานและงบการเงิน
31 ธันวาคม 2562
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบการงบการเงินฐานะแสดงการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแส
เงินสด สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมาย
เหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานแบบไม่มเี งื่อนไข

71

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
รายงานและงบการเงิน
เกฑณ์ในการแสดงความเห็น
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
(Key Audit Matters)
ข้ อมูลอื่น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

31 ธันวาคม 2563
ผู้สอบบัญชีมีความเป็ นอิสระ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ า
ได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี ้
- มูลค่าคงเหลือของยานพาหนะสาหรับขนส่ง
- การรับรู้รายได้ จากการให้ บริ การ
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ซึง่ รวมถึงอยูใ่ นรายงานประจาปี ของบริ ษัท
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนัน)
้
ความเห็นของผู้สอบบัญชี ไม่พบว่ามีเรื่ องข้ อมูลอื่นที่ต้องรายงาน
นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรื อ
นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรื อ
นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730
จากบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด
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ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
สรุปงบการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
อะไหล่และวัสดุสิ ้นเปลือง
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกัน
ยานพาหนะสาหรับขนส่ง
ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าทีถ่ ึงกาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

ปี 2561
ลบ. ร้ อยละ

38.07
57.91
0.78
4.07
14.49
115.32

ปี 2562
ลบ. ร้ อยละ

5.23% 40.91
7.96% 59.76
0.11% 0.79
0.56% 3.80
1.99% 16.24
15.85% 121.50

ปี 2563
ลบ. ร้ อยละ

5.42% 39.96
7.91% 59.97
0.10% 0.96
0.50% 3.67
2.15% 7.18
16.08% 111.74

4.87%
7.30%
0.12%
0.45%
0.87%
13.61%

0.83 0.11% 0.84 0.11%
601.36 82.65% 587.62 77.79% 634.66 77.29%
8.87 1.22% 43.85 5.80% 73.82
8.99%
1.19 0.16% 1.58 0.21% 0.96
0.12%
612.25 84.15% 633.89 83.92% 709.44 86.39%
727.57 100.00% 755.39 100.00% 821.18 100.00%

6.41
38.98
-

0.88%
5.36%
-

11.97
39.87
0.83

114.60

15.75%

0.91
160.90

1.58%
5.28%
0.11%

44.98
7.46

5.48%
0.91%

94.73

12.54% 103.08

12.55%

0.13% 2.33
22.11% 149.73

0.31% 1.76
19.82% 157.28

0.21%
19.15%
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ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
รายการ
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 617.31 ล้ านหุ้น
มูลค่ าหุ้นละ 0.25 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
เงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ปี 2561
ลบ. ร้ อยละ
-

-

ปี 2562
ลบ. ร้ อยละ

ปี 2563
ลบ. ร้ อยละ

21.17

34.33

4.18%

2.80%

201.12

27.64% 137.50

18.20% 162.29

19.76%

23.53
5.00
1.96
231.61
392.51

3.23% 30.52
0.69% 8.62
0.27% 2.26
31.83% 200.07
53.95% 349.80

4.04% 33.95
1.14% 10.28
0.31% 2.55
26.49% 243.40
46.31% 400.68

4.13%
1.25%
0.31%
29.64%
48.79%

154.69

154.69

154.33

130.87
21.05
124.27

17.99% 154.33
2.89%
17.08% 180.58

20.43% 154.33
23.91% 180.58

18.79%
21.99%

8.50 1.17% 10.90 1.44% 12.34
1.50%
50.37 6.92% 59.78 7.91% 73.25
8.92%
335.06 46.05% 405.59 53.69% 420.50 51.21%
727.57 100.00% 755.39 100.00% 821.18 100.00%

รายงานงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ผลกาไรและขาดทุน)
รายการ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ลบ.
ร้ อยละ
ลบ.
ร้ อยละ
ลบ.
ร้ อยละ
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ จากการให้ บริ การ
421.88 99.56% 456.96 99.61% 391.09 99.85%
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ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
รายการ
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนการให้ บริการ
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรจากการดาเนินงาน
รายได้ ทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงิน
ขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
กาไรสาหรับปี

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ลบ.
ร้ อยละ
ลบ.
ร้ อยละ
ลบ.
ร้ อยละ
1.86 0.44%
1.77 0.39%
0.60 0.15%
423.74 100.00% 458.73 100.00% 391.69 100.00%
314.02
46.63
360.65
63.09
0.12
(15.80)
47.41
(6.50)
40.91

74.11% 339.57
11.00% 51.72
85.11% 391.29
14.89% 67.44
0.03%
0.16
(3.73%) (12.89)
11.19% 54.71
(1.53%) (7.89)
9.65% 46.82

74.02% 302.99
11.27% 43.54
85.30% 346.53
14.70% 45.16
0.03%
0.04
(2.81%) (11.01)
- (1.44)
11.93% 32.75
(1.72%) (4.00)
10.21% 28.75

77.35%
11.12%
88.47%
11.53%
0.01%
(2.81%)
(0.37%)
8.36%
(1.02%)
7.34%

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษี เงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

0.91

0.21%

(0.91)

(0.20%)

-

-

(0.18)
0.73
41.64

(0.04%)
0.17%
9.83%

0.18
(0.73)
46.09

0.04%
(0.16%)
10.05%

28.75

7.34%

กาไรต่ อหุ้น (บาท)
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
กาไรต่อหุ้นปรับลด

0.079
0.072

0.079
0.078

0.047
0.047
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รายงานงบกระแสเงินสด
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษี เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
กาไรจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายยานพานะสาหรับขนส่ง
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ ทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ ้น)
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
อะไหล่และวัสดุสิ ้นเปลือง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี ้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื ้น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รับคืนภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จา่ ย
จ่ายภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกัน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง

หน่ วย : ล้ านบาท
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
47.41

54.71

32.75

54.08
(0.77)
1.33
(0.12)
15.80
117.73

57.60
(0.27)
2.97
(0.15)
12.89
127.75

63.96
1.44
0.06
1.82
(0.04)
11.01
111.00

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

(1.85)
(0.01)
(1.07)
(0.71)

(3.52)
(0.17)
8.16
0.33

3.34
0.24
0.55
106.65
(0.55)
2.90
(4.07)
104.93

1.41
1.42
0.29
127.23
(0.27)
3.40
(4.52)
125.84

(6.64)
(0.57)
0.29
108.88
(0.16)
4.07
(3.87)
108.92

8.12

(0.01)

0.84
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รายการ
จ่ายชาระเจ้ าหนี ้ค่าซื ้อสินทรัพย์
ซื ้อยานพาหนะสาหรับขนส่ง อาคารและอุปกรณ์
ซื ้อที่ดิน
เงินสดรับจากการจาหน่ายยานพาหนะสาหรับขนส่ง
เงินสดรับจากดอกเบี ้ย
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้
เงินสดจ่ายชาระเงินกู้ยืมระยะสัน้
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระเงินกู้ระยะยาว
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
เงินสดรับล่วงหน้ าค่าหุ้น
จ่ายชาระคืนเงินต้ นของหนี ้สินตามสัญญาเช่า
จ่ายดอกเบี ้ย
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
สินทรัพย์เพิ่มขึ ้นจากการทาสัญญาเช่า
ซื ้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ จา่ ยชาระ

หน่ วย : ล้ านบาท
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(0.84) (0.70) (0.18)
(7.18) (7.86) (19.81)
- (34.18)
2.86
1.30
0.12
0.15
0.04
3.08 (41.30) (19.11)
6.41
5.55
22.00
1.70
58.72
21.05
(103.14) (120.81)
(15.80) (12.89)
(15.64) (34.27)
(105.42) (81.70)
2.59
2.84
35.48
38.07
38.07
40.91

96.14
0.70

37.33
0.18

(11.97)
5.00
(5.00)
23.42
(3.63)
(75.17)
(11.06)
(12.35)
(90.76)
(0.95)
40.91
39.96

103.46
11.93
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คาอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
บทสรุ ปภาพรวมผลการดาเนินงาน
ในปี 2564 ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศหดตัวลง สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิค19 เริ่ มขึ ้นตังแต่
้ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2564 ที่เกิดความรุ นแรงมากที่สดุ อีกทังการระบาดระลอกใหม่
้
ใน
เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็ นการท้ าทายสาหรับบริ ษัทเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากกลุ่มลูกค้ าของบริ ษัทบางกลุ่มได้ รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุม่ การท่องเที่ยวและกลุม่ อุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ที่ชะลอตัว จึงทา
ให้ บริ ษัทได้ เตรี ยมแผนรับมือทางธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง อาทิ การลดค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและการลดต้ นทุน การ
ให้ บริ การอย่างเหมาะสม อีกทังต้
้ องติดตามและดาเนินการตามนโยบายภาครัฐฯ ต่อไป อย่างไรก็ตามบริ ษัทยังได้ รับ
ผลกระทบเชิงบวกจากสถานการณ์แพร่ ระบาดจากการเว้ นระยะห่างทางสังคม Social distancing ต้ านภัย COVID-19
ทาให้ ลกู ค้ าบางรายมีการใช้ รถโดยสารของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นแต่เนื่องด้ วยลูกค้ ายังไม่สามารถกลับมาประกอบกิจ การได้ เต็ม
ประสิทธิภาพ อีกทังจ
้ านวนวันหยุดมากกว่าปี 2562 จึงส่งผลให้ รายได้ จากการให้ บริ การของบริ ษัทลดลงจากปี 2563 โดย
บริ ษั ท คาดว่ า ปี 2564 แนวโน้ ม รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารของบริ ษั ท จะมี ทิ ศ ทางที่ ดี ขึ น้ มาจากการใช้ ก าลัง ผลิต ใน
ภาคอุตสาหกรรมกลับสูส่ ภาวะปกติและบริ ษัทได้ รับลูกค้ ารายใหม่ 3 รายและลูกค้ ารายเดิม 1 รายต่อสัญญาใหม่ ซึ่งได้
เริ่ มให้ บริ การตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม เดือนมีนาคม และเดือนกรกฎาคม 2564 ตามลาดับ มูลค่า
สัญญาประมาณ 370 ล้ านบาทตามที่ประกาศข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกส่วนหนึ่ง บริ ษัทได้ ร่วมพันธมิตรทางธุรกิ จ
(Strategic Partner) กับทางบริ ษัท โตโยต้ า ทูโช ไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (TTTH) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน ซึ่งจะ
ทาให้ บริ ษัทสามารถขยายฐานลูกค้ าเพิ่มขึ ้นและมีรายได้ จากการให้ บริ การที่เพิ่มขึน้ อีกทังส่
้ งผลให้ บริ ษัทมีสดั ส่วนทาง
การตลาดเพิ่มขึ ้นด้ วย โดยบริ ษัทมีผลการดาเนินงานสาหรับปี 2563 ดังนี ้
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้ จากการให้ บริการ
ต้ นทุนการให้ บริการ
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
รายได้ ทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของ
ลูกหนี ้การค้ า
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้

งวดสามเดือน
Q4/63
104.55
(79.96)
24.59
0.15
(10.72)
0.01
(2.63)
-

Q3/63
96.75
(74.25)
22.50
0.19
(8.27)
(2.75)
0.03

Q2/63
86.79
(67.28)
19.51
0.18
(12.45)
0.03
(2.86)
(0.85)

Q1/63
103.00
(81.50)
21.50
0.08
(12.10)
(2.77)
(0.62)

Q4/62
113.45
(86.09)
27.36
0.10
(12.33)
0.16
(2.83)
-

(1.60)

(1.70)

(0.07)

(0.63)

(1.72)

(หน่ วย: ล้ านบาท)
เปลี่ยนแปลงจาก
เปลี่ยนแปลงจาก
ไตรมาส 3/2563
ไตรมาส 4/2562
ลบ.
ร้ อยละ
ลบ.
ร้ อยละ
7.80
8.06% (8.90)
(7.84%)
(5.71)
7.69%
6.13
(7.12%)
2.09
9.29% (2.77) (10.12%)
(0.04) (21.05%)
0.05 (50.00%)
(2.45)
29.63%
1.61 (13.06%)
0.01
- (0.15) (93.75%)
0.12
(4.36%)
0.20
(7.07%)
(0.03)
(100%)
0.10

(5.88%)

0.12

(6.98%)
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กาไรสาหรับปี
อัตรากาไรขัน้ ต้ น
อัตรากาไรสุทธิ

งวดสามเดือน
Q4/63
9.80
23.52%
9.36%

Q3/63
10.00
23.26%
10.32%

Q2/63
3.49
22.48%
4.01%

Q1/63
5.46
20.87%
5.30%

Q4/62
10.74
24.12%
9.46%

เปลี่ยนแปลงจาก
ไตรมาส 3/2563
ลบ.
ร้ อยละ
(0.20)
(2.00%)

เปลี่ยนแปลงจาก
ไตรมาส 4/2562
ลบ.
ร้ อยละ
(0.94)
(8.75%)

รายได้ รวม
บริ ษัทมีรายได้ รวมสาหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 423.74 ล้ านบาท 458.73 ล้ านบาท และ 391.69 ล้ านบาท
ตามลาดับ แสดงตาราง สัดส่วนรายได้ รวมสาหรับปี ดังนี ้
รายการ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
1. รถโดยสารของบริษัท
352.41 83.53%
390.55 85.47%
348.01 88.99%
1.1 รถบัส
289.83 68.70%
295.36 64.64%
259.56 66.37%
1.2 รถมินิบสั
27.00 6.40%
37.15 8.13%
35.36 9.04%
1.3 รถตู้
31.52 7.47%
53.51 11.71%
49.77 12.73%
1.3 รถตู้ วีไอพี
4.06 0.96%
4.53 0.99%
3.32 0.85%
2. รถโดยสารร่ วมบริการ
69.47 16.47%
66.41 14.53%
43.08 11.01%
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
421.88 100.00%
456.96 100.00%
391.09 100.00%
รายได้ อ่ ืน
1.86
1.77
0.60
รายได้ จากการให้ บริ การ สาหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 421.88 ล้ านบาท 456.96 ล้ านบาท และ 391.09
ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ ตลอด 3 ปี ที่ผา่ นมา รายละเอียดการเปลีย่ นแปลงดังนี ้
สาหรั บปี 2561 บริ ษัทมีจานวนลูกค้ าที่ให้ บริ การทัง้ หมด 35 ราย โดยใช้ รถโดยสารให้ บริ การจานวน 369 คัน
ประกอบด้ วย 2 รู ปแบบ 1) รถโดยสารของบริ ษัทจานวน 279 คัน ได้ แก่รถบัส 193 คัน รถมินิบสั 28 คัน รถตู้ 51 คันและ
รถตู้ วีไอพี 7 คัน 2) รถโดยสารร่ วมบริ การจานวน 90 คัน ได้ แก่ รถตู้ 80 คันและรถบัส 10 คัน ซึ่งในระหว่างปี มีการซื ้อรถ
โดยสารเพิ่มจานวน 44 คัน ได้ แก่ รถบัส 9 คัน รถมินิบสั 17 คัน และรถตู้ 18 คัน อีกทังขายรถบั
้
ส 2 คัน
สาหรั บปี 2562 บริ ษัทมีจานวนลูกค้ าที่ให้ บริ การทัง้ หมด 39 ราย โดยใช้ รถโดยสารให้ บริ การจานวน 382 คัน
ประกอบด้ วย 2 รู ปแบบ 1) รถโดยสารของบริ ษัทจานวน 308 คัน ได้ แก่รถบัส 192 คัน รถมินิบสั 30 คัน รถตู้ 79 คันและ
รถตู้ วีไอพี 7 คัน 2) รถโดยสารร่ วมบริ การจานวน 74 คัน ได้ แก่ รถตู้ 63 คันและรถบัส 11 คัน ซึ่งในระหว่างปี มีการซื ้อรถ
โดยสารเพิ่มจานวน 30 คัน ได้ แก่ รถมินิบสั 2 คัน และรถตู้ 28 คัน อีกทังขายรถบั
้
ส 1 คัน
สาหรั บปี 2563 บริ ษัทมีจานวนลูกค้ าที่ให้ บริ การทัง้ หมด 42 ราย โดยใช้ รถโดยสารให้ บริ การจานวน 413 คัน
ประกอบด้ วย 2 รู ปแบบ 1) รถโดยสารของบริ ษัทจานวน 347 คัน ได้ แก่รถบัส 211 คัน รถมินิบสั 38 คัน รถตู้ 91 คันและ
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รถตู้ วีไอพี 7 คัน 2) รถโดยสารร่ วมบริ การจานวน 66 คัน ได้ แก่ รถตู้ 61 คันและรถบัส 5 คัน ซึ่งในระหว่างปี มีการซื ้อรถ
โดยสารเพิ่มจานวน 39 คัน ได้ แก่ รถบัส 19 คัน รถมินิบสั 8 คัน และรถตู้ 12 คัน
ปี 2563 บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การ 391.09 ล้ านบาท ลดลง 65.87 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 14.41 จากปี
เดียวกันก่อนหน้ า มาจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิค -19 อีกทังจ
้ านวนวันหยุดมากกว่าปี 2562 ส่งผลให้
จานวนเที่ยวที่บริ การขนส่งพนักงานมีจานวนลดลงทาให้ บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การลดลง ซึ่งบริ ษัทคาดว่าปี 2564
รายได้ จาการให้ บริ การของบริ ษัทจะมีทิศทางที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากการได้ รับลูกค้ ารายใหม่และการร่ วมพันธมิตรกับ
ทาง TTTH
รายได้ อ่ ืน ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยรับเงินฝากธนาคาร กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สินและรายได้ อื่น อาทิ รายได้
จากการให้ บริ การด้ านการบริ หารเพิ่มเติมแก่รถร่วมบริ การ เงินรับคืนกองทุนสารองเลี ้ยงชีพพนักงานลาออก และการขาย
อะไหล่ที่เสื่อมสภาพ เป็ นต้ น สาหรั บปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 1.86 ล้ านบาท 1.77 ล้ านบาท และ 0.60 ล้ านบาท
ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.44 ร้ อยละ 0.39 และร้ อยละ 0.60 ของรายได้ รวม
สาหรับปี 2563 มีการขายแบตเตอรี่ เก่าที่เลิกใช้ งานแล้ วจานวน 0.59 ล้ านบาท (ปี 2562 มีการขายรถบัสจานวน 1
คัน เกิดกาไรจากการจาหน่าย 0.41 ล้ านบาท)
กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ น
บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นสาหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 107.86 ล้ านบาท 117.39 ล้ านบาท และ 88.10 ล้ านบาท
ตามลาดับ แสดงกราฟ กาไรขันต้
้ นและอัตรากาไรขันต้
้ นดังนี ้
กาไรขันต้
้ นและอัตรากาไรขันต้
้ น
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สาหรับปี 2563 บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ น 88.10 ล้ านบาท ลดลง 29.29 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 24.95 จากปี เดียวกันก่อน
หน้ า มาจากบริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การที่ลดลงตามสถานการณ์โควิค-19 ถึงแม้ วา่ บริ ษัทจะมีการควบคุมต้ นทุนการ
ให้ บริ การอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การปรับแผนการใช้ น ้ามัน B10 การลดค่าเบี ้ยประกันภัย การบริ หารจัดการค่าใช้ จ่าย
รถร่วมและการควบคุมค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับรถ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทยังคงมีภาระค่าใช้ จ่ายด้ านเงินเดือนและเบี ้ยเลี ้ยงพนักงาน
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ขับรถเนื่องจากบริ ษัทไม่ได้ มีนโยบายการลดจานวนพนักงานลงตลอดภาวะวิกฤตที่ผ่า นมา โดยบริ ษัทพิจารณาเห็นว่า
สถานการณ์ดงั กล่าวเป็ นสภาวะวิกฤติชวั่ คราวและจะกลับสูส่ ภาวะปกติในอนาคต
ต้ นทุนการให้ บริการที่มกี ารเปลีย่ นแปลงหลักๆ สาหรับปี 2561 ถึงปี 2563 ดังนี ้
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เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น

ค่าบริ การรถร่ วม

ค่าเสือ่ มราคา

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับรถ

ค่าเบี ้ยประกันภัยและพรบ.

ต้ นทุนบริ การอื่น

รวม

ค่าน ้ามันเท่ากับ 92.20 ล้ านบาท 95.68 ล้ านบาทและ 72.01 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 21.85 ร้ อย
ละ 20.94 และร้ อยละ 18.41 ของรายได้ จากการให้ บริ การ มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโดยอิงจากราคาน ้ามันเชือ้ เพลิง
ประเภทดีเซลขายปลีกเฉลี่ยที่มีการผันผวนในทุกปี เท่ากับ 28.44 บาท 26.50 บาทและ 22.55 บาท ตามลาดับ ถึงแม้ วา่
ปริ มาณรถโดยสารเพิ่มทุกปี เท่ากับ 279 คัน 308 คัน และ 347 คัน ซึง่ เห็นได้ วา่ ปี 2563 สัดส่วนค่าน ้ามันลดลงจากปี 2562
ประมาณร้ อยละ 24.74 มาจากราคาน ้ามันดีเซลขายเฉลี่ยลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อีกทังบริ
้ ษัทมีการ
บริ หารจัดการควบคุมต้ นทุนน ้ามันอย่างมีประสิทธิภาพจากการใช้ ประสบการณ์การดาเนินธุรกิจที่ผา่ นมา
เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงานอื่นเท่ากับ 64.56 ล้ านบาท 77.97 ล้ านบาทและ 79.20 ล้ านบาท ตามลาดับ
หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 15.30 ร้ อยละ 17.06 และร้ อยละ 20.25 ของรายได้ จากการให้ บริ การ มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเพิ่ม
ขึ ้นมาจากการเพิ่มปริ มาณรถโดยสารทุกปี เท่ากับ 279 คัน 308 คันและ 347 คัน ทาให้ ต้องจัดเตรี ยมนักขับและต้ นทุนอื่น
เกี่ยวกับการให้ บริ การ อีกทังการปรั
้
บฐานค่าแรงประจาปี ของนักขับและฝ่ ายซ่อมบารุง
ค่าบริ การรถร่ วมเท่ากับ 59.52 ล้ านบาท 57.74 ล้ านบาทและ 38.07 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
14.11 ร้ อยละ 12.64 และร้ อยละ 9.73 ของรายได้ จากการให้ บริ การมีแนวโน้ มสัดส่วนลดลง เนื่องจากบริ ษัทมีการควบคุม
กระบวนการเดินรถที่ดี หากในระหว่างปี รถโดยสารของบริ ษัทเกิดอุบตั ิเหตุหรื อซ่อมบารุ ง ทางบริ ษัทก็จะใช้ รถโดยร่ วม
บริ การวิ่งแทน ซึง่ ทาให้ สดั ส่วนค่าบริ การรถร่วมมีการเปลีย่ นแปลง
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ค่าเสื่อมราคาเท่ากับ 51.72 ล้ านบาท 54.94 ล้ านบาทและ 60.83 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 12.26
ร้ อยละ 12.02 และร้ อยละ 15.55 ของรายได้ จากการให้ บริ การ มีการเปลีย่ นแปลงค่าเสือ่ มราคาเพิ่มขึ ้นมาจากบริ ษัทมีการ
ลงทุนในรถโดยสารเพิ่มขึ ้นทุกปี เท่ากับจานวน 44 คัน 30 คัน และ 39 คัน ตามลาดับ
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารสาหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 46.63 ล้ านบาท 51.72 ล้ านบาทและ 43.54
ล้ านบาท ตามลาดับหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 11.00 ร้ อยละ 11.27 และร้ อยละ 11.12 ของรายได้ รวม แสดงตารางสัดส่วน
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทดังนี ้
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ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขาย เป็ นค่าใช้ จ่ายเกี่ยวข้ องกับฝ่ ายปฏิบัติการ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด ประกอบด้ วย
ค่าใช้ จ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์อื่น อาทิ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลาและค่าใช้ จ่ายในการเดินทางที่เกี่ยวข้ องกับ
ลูกค้ า เป็ นต้ น สาหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 16.60 ล้ านบาท 19.05 ล้ านบาทและ 15.47 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 3.92 ร้ อยละ 4.15 และร้ อยละ 3.95 ของรายได้ รวม
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร เป็ นค่าใช้ จ่ายดาเนินกิจการของบริ ษัท ประกอบด้ วย เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ค่าที่
ปรึ กษา ค่าสอบบัญชี และค่าบริ การอื่น อาทิ ค่าบริ การดูแลเว็บไซต์และค่าบริ การเก็บขยะ เป็ นต้ น สาหรับปี 2561 ถึงปี
2563 เท่ากับ 30.03 ล้ านบาท 32.67 ล้ านบาทและ 28.07 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.09 ร้ อยละ 7.12
และร้ อยละ 7.17 ของรายได้ รวม
สาหรับปี 2563 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 43.54 ล้ านบาท ลดลง 8.18 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 15.82 จากปี
เดียวกันก่อนหน้ า มาจากบริ ษัทได้ เน้ นการควบคุมค่าใช้ จ่ายภายในองค์ กรอย่างรอบคอบระวัง อาทิ การลดการจัด
กิจกรรมภายในบริ ษัท การลดการเช่าพื ้นที่ออฟฟิ ศ และลดค่าใช้ จ่ายอื่นตามความเหมาะสม เป็ นต้ น
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ต้ นทุนทางการเงิน
ประกอบด้ วยดอกเบี ้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมธนาคาร ดอกเบี ้ยตามสัญญาเช่าการเงินและ
ดอกเบี ้ยจ่ายตามสัญญาเช่า (TFRS16) เป็ นต้ น สาหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 15.80 ล้ านบาท 12.89 ล้ านบาทและ
11.01 ล้ านบาทตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.73 ร้ อยละ 2.81 และร้ อยละ 2.81 ของรายได้ รวม มีการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนลดลงส่วนใหญ่มาจากอัตราดอกเบี ้ยตามสัญญาเช่าการเงินที่ได้ รับลดลงจากเดิมอย่างมีสาระสาคัญ สาหรับปี
2563 บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลง 1.88 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 14.58 จากปี เดียวกันก่อนหน้ า โดยปี 2563 บริ ษัทได้ รับ
อัตราดอกเบี ้ยตามสัญญาเช่าอยู่ที่ 3.20%-3.50% (ปี 2562 อยู่ที่ 3.58%-3.85%) แม้ ว่าบริ ษัทจะมีการลงทุนรถโดยสาร
ของบริ ษัทอย่างต่อเนื่องก็ตาม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทมียานพาหนะภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินคงเหลือจานวน 198 คัน โดยสัญญาจะ
ทยอยผ่อนชาระครบกาหนดดังนี ้ ปี 2564 จานวน 41 คัน, ปี 2565 จานวน 57 คัน, ปี 2566 จานวน 61 คัน, ปี 2567
จานวน 18 คัน และปี 2568 จานวน 21 คันตามลาดับ โดยมีรถโดยสารของบริ ษัทจานวนทังสิ
้ ้น 347 คัน (ปี 2562 จานวน
308 คัน)
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ประกอบด้ วย ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล (ภงด. 50) และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี อาทิ สารอง
ผลประโยชน์พนักงาน ผลขาดทุนทางภาษี (ภงด. 50) และผลกระทบทางบัญชีและภาษี ตามสัญญาเช่าทางการเงินและ
ค่าซาก เป็ นต้ น สาหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 6.50 ล้ านบาท 7.89 ล้ านบาทและ 4.00 ล้ านบาท ตามลาดับ สาหรับปี
2563 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ 4.00 ล้ านบาท ลดลง 3.89 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 49.30 จากปี เดียวกันก่อนหน้ า มา
จากกาไรทางบัญชีที่ลดลงและการใช้ สทิ ธิทางภาษี ที่เพิ่มขึ ้น
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กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
บริ ษัทมีกาไรสุทธิในปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 40.91 ล้ านบาท 46.82 ล้ านบาทและ 28.75 ล้ านบาท ตามลาดับ
หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 9.65 ร้ อยละ 10.21 และร้ อยละ 7.34 ของรายได้ รวม ดังนี ้
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
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สาหรับปี 2563 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 28.75 ล้ านบาทและอัตรากาไรสุทธิ 7.34% ลดลง 18.07 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ
38.59 จากปี เดียวกันก่อนหน้ า มาจากผลกระทบจากสถานการณ์ แพร่ ระบาดโควิค -19 ที่เกิดขึ ้นในระหว่า งปี ซึ่งทาให้
บริ ษัทต้ องมีมาตรการรักษาสภาพคล่องของการดาเนินงาน ลดค่าใช้ จ่ายที่ไม่จาเป็ นในทุกด้ าน เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ควบคุมต้ นทุนการให้ บริ การและมุง่ เน้ นการพัฒนาระบบบริ หารจัดการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ซึง่ บริ ษัทคาดว่าปี
2564 ทิศทางกาไรสุทธิของบริ ษัทที่เพิ่มขึ ้น
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การวิเคราะห์ งบแสดงฐานะทางการเงิน
รวมสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 727.57 ล้ านบาท 755.39 ล้ านบาทและ 821.18
ล้ านบาท ตามลาดับ รายละเอียดดังนี ้
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ประกอบด้ วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเช็ครับลงวันที่ลว่ งหน้ า เป็ นต้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2561
ถึงปี 2562 เท่ากับ 38.07 ล้ านบาท 40.91 ล้ านบาท และ 39.96 ล้ านบาท ตามลาดับหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.23 ร้ อยละ
5.42 และร้ อยละ 4.87 เปลี่ยนแปลงมาจาก 1)ผลการดาเนินงานของบริ ษัท โดยมีกาไรสุทธิในปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ
40.91 ล้ านบาท 46.82 ล้ านบาทและ 28.75 ล้ านบาท 2)การออกเครื่ องมือทางการเงิน โดยในปี 2561 บริ ษัทมีการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทรุ่ นที่ 1 (ATP30-W1) จานวน 123.75 ล้ านหน่วย ราคาใช้ สิทธิ 0.85 บาท
และมีอายุ 2 ปี ซึง่ ครบกาหนดเดือนพฤษภาคม 2562 แล้ ว โดยรับเงินทังสิ
้ ้น 103.96 ล้ านบาท และสาหรับปี 2564 บริ ษัท
ได้ มีการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท โดย
เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ให้ แก่ บริ ษัท โตโยต้ า ทูโช ไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด
(TTTH) โดยการจัดสรรจานวน 65,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็ นมูลค่า 64.35 ล้ านบาท ซึ่ง
ได้ รับเงินมาแล้ วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 3)บริ ษัทได้ รับเงินกู้ระยะยาวจากธนาคารจานวน 23.42 ล้ านบาทประกอบด้ วย
Soft loan จานวน 15.00 ล้ านบาทและเบิกวงเงินสาหรับค่าก่อสร้ างสานักงานใหญ่จานวน 8.42 ล้ านบาท จึงทาให้ บริ ษัท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 57.91 ล้ านบาท 59.76 ล้ านบาทและ 59.97 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.96 ร้ อยละ 7.91 และร้ อยละ 7.30 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายละเอียดลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
ดังนี ้
(หน่วย: พันบาท)
รายการ
ลูกหนี ้การค้ า
รายได้ จากการให้ บริ การค้ างรับ
รวมลูกหนีก้ ารค้ า - สุทธิ
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี ้อื่น
รวม

ปี 2561
55,757
1,946
57,703
58
150
57,911

ปี 2562
57,375
1,867
59,242
82
440
59,764

ปี 2563
57,428
2,401
59.829
140
59,969
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ลูกหนีก้ ารค้ า ประกอบด้ วย ลูกค้ าจากการให้ บริ การและลูกค้ าจากการให้ บริ การค้ างรับ โดยบริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 57.70 ล้ านบาท 59.24 ล้ านบาท และ 59.83 ล้ านบาท ตามลาดับ
มีลกู ค้ าเพิ่มขึ ้นทุกปี มาจากมีลกู ค้ าบางรายได้ รับเครดิตเทอมมากกว่าเครดิตเทอมปกติอยูท่ ี่ประมาณ 30 วัน แต่เนื่องจาก
ข้ อจากัดบางอย่าง ซึ่งทางผู้บริ หารได้ พิจารณาเห็นสมควรแล้ ว ทังนี
้ ้ระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลี่ยเท่ากับ 44 วัน และ 47 วัน
และ 55 วันตามลาดับ ในอัตราส่วนที่ใกล้ เคียงกัน บริ ษัทยังคงมีการบริ หารจัดการการเก็บหนี ้ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ยกเว้ นกลุม่
ลูกค้ าทัวร์ จีน เนื่องจากในระหว่างปี 2563 ลูกค้ ากลุม่ ดังกล่าวได้ รับผลกระทบอย่างรุ นแรงจากการแพร่ ระบาดของโควิค 19 ซึ่งทางบริ ษัทได้ พิจารณาเห็นสมควรตัง้ ค่าเผื่อผลขาดทุน ด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึน้ กับกลุ่มลูกค้ าดังกล่าวทัง้
จานวนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น แต่ลกู ค้ ากลุม่ ทัวร์ จีนยังมีการทยอยชาระหนี ้ให้ กบั บริ ษัทเป็ นบางส่วนซึง่ ในอนาคตคาด
ว่าจะกลับมาใช้ บริ การกับทางบริ ษัทอีกตามสถานการณ์ที่ดีขึน้
ลูกค้ าอื่น ประกอบด้ วย เงินทดรองจ่ายพนักงานเกี่ยวกับการดาเนินงานและเงินทดรองจ่ายให้ กบั ลูกค้ า อาทิ ค่า
ทางด่วนและค่าเบี ้ยเลี ้ยงนักขับนอกสถานที่ เป็ นต้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 0.21 ล้ าน
บาท 0.52 ล้ านบาท และ 0.14 ล้ านบาท ตามลาดับ ส่วนใหญ่เป็ นการขายรถโดยสารเก่าและขายแชสซีเก่าและเงินทดรอง
จ่ายให้ กบั ลูกค้ า
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
ประกอบด้ วย รถบัส รถมินิบสั รถตู้ รถตู้วีไอพี และรถสนับสนุนการซ่อมบารุง ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2561
ถึ ง ปี 2563 บริ ษั ท มี ย านพาหนะส าหรั บ ขนส่ ง เท่ า กั บ 601.36 ล้ า นบาท 587.62 ล้ า นบาทและ 634.66 ล้ า นบาท
ตามลาดับหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 82.65 ร้ อยละ 77.79 และร้ อยละ 77.29 ของสินทรัพย์รวม มีรายละเอียดดังนี ้
แสดงตาราง จานวนยานพาหะสาหรับขนส่ง
(หน่วย: คัน)
ประเภท ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 กรรมสิทธิ์ของ
สัญญาเช่ า
คิดค่ าเสื่อมครบ 10 ปี
บริษัท
การเงิน
(สะสม)
รถบัส
193
192
211
120
91
43
รถมินิบสั
28
30
38
6
32
1
รถตู้
51
79
91
21
70
รถตู้ วีไอพี
7
7
7
2
5
รวมรถ
279
308
347
149
198
44
โดยสาร
รถสนับสนุนฯ
8
10
12
รวม
288
318
359
149
198
44
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แสดงตาราง สรุปข้ อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะขนส่ง
รายการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568
จานวนยานพาหนะภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
198
157
100
39
21
จานวนยานพาหนะที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท
149
190
247
308
326
347
จานวนยานพาหนะที่หมดค่าเสือ่ มราคา 10 ปี
10
9
16
21
25
20
บริ ษัทมีการลงทุนยานพาหนะสาหรับขนส่งตลอด 3 ปี ที่ผา่ นมาอย่างต่อเนื่องตามข้ อมูลที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น ทาให้
ในปี 2563 บริ ษัทมีมูลค่าตามบัญชี ยานพาหนะสาหรั บขนส่งเพิ่มขึน้ จานวน 47.04 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 8.01 จากปี
เดียวกันก่อนหน้ ามาจาก บริ ษัทมีการซื ้อรถโดยสารของบริ ษัทสาหรับการรองรับให้ กบั ลูกค้ ารายใหม่สองรายและหนึง่ ราย
ต่อสัญญาใหม่ ที่จะเริ่ มให้ บริ การในเดือนมกราคมจานวน 3 คัน เดือนมีนาคมจานวน 23 คันและเดือนกรกฏาคมจานวน
42 คัน ถึงแม้ วา่ ในระหว่างจะมียานพาหนะสาหรับขนส่งจานวน 10 คัน ตัดค่าเสือ่ มราคาหมดแล้ วก็ตาม
ที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์
ประกอบด้ วย ที่ดินตาบลบางนาง ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สานักงาน เครื่ องมือเครื่ องใช้
ยานพาหนะสาหรับผู้บริ หาร ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้ าง และสินทรัพย์สิทธิ การใช้ เป็ นต้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับ
ปี 2561 ถึงปี 2563 บริ ษัทที่ดิน ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์เท่ากับ 8.87 ล้ านบาท 43.85 ล้ านบาทและ 73.82
ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.22 ร้ อยละ 5.80 และร้ อยละ 8.99 ของสินทรั พย์ รวม เนื่องจากในปี 2562
บริ ษัทมีการซือ้ ที่ดินตาบลบางนาง สาหรับ ก่อสร้ างอาคารสานักงานใหญ่ ลานจอดรถและศูนย์ซ่อมของบริ ษัทจานวน
34.18 ล้ านบาท โดยการกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งหนึ่งวงเงินกู้ 40.00 ล้ านบาทเป็ นการกู้เฉพาะที่ดินจานวน 22.00 ล้ าน
บาท และอาคารจานวน 18.00 ล้ านบาท และได้ นาที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ างดังกล่าวคา้ ประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว ซึ่งใน
ระหว่างปี 2563 บริ ษัทได้ ทาการก่อสร้ างอาคารสานักงานใหญ่ ลานจอดรถและศูนย์ซ่อมของบริ ษัทคาดว่าแล้ วเสร็ จไตร
มาสที่ 1/2564 และมีทรัพย์สนิ ระหว่างก่อสร้ างประมาณ 27.32 ล้ านบาท รอโอนเป็ นอาคารสานักงานของบริ ษัท
หนี ส้ ินรวม บริ ษัทมีหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 392.51 ล้ านบาท 349.80 ล้ าน
บาท และ 400.68 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 53.95 ร้ อยละ 46.31 และร้ อยละ 48.79 ของรวมหนี ้สินและ
ส่วนของผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี ้
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 38.98 ล้ านบาท 39.87 ล้ าน
บาทและ 44.98 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.36 ร้ อยละ 5.28 และร้ อยละ 5.48 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือ
หุ้นรวม แสดงตารางเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ดังนี ้
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(หน่วย: พันบาท)
รายการ
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้การค้ า - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น
รวม

ปี 2561
26,922
1,276
28,198
10,781
38,979

ปี 2562
28,641
1,195
29,836
10,032
39,868

ปี 2563
27,023
1,101
28,124
16,851
44,975

เจ้ าหนีก้ ารค้ า ประกอบด้ วย ค่าน ้ามัน ค่ารถร่วม และค่าอะไหล่ เป็ นต้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2561 ถึง
ปี 2563 บริ ษัท มีเจ้ าหนี ้การค้ าเท่ากับ 28.20 ล้ านบาท 29.84 ล้ านบาท และ 28.12 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 72.34 ร้ อยละ 74.84 และร้ อยละ 62.52 ของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น สาหรับปี 2563 เจ้ าหนี ้การค้ าลดลงเป็ น
ทิศทางเดียวกับรายได้ จากการให้ บริ การที่ลดลง โดยบริ ษัทมี เครดิตเทอมที่ได้ รับจากเจ้ าหนี ้การค้ าเฉลี่ยประมาณ 30-90
วัน ขึ ้นอยู่กบั การต่อรองกับทางเจ้ าหนี ้การค้ า ซึ่งระยะเวลาการชาระหนี ้เฉลี่ยเท่ากับ 32 วัน 31 และ 35 วันมีระยะเวลาที่
ใกล้ เคียงกัน
เจ้ าหนี อ้ ่ ืน ประกอบด้ วย เจ้ าหนี ้ค่าซื ้อสินทรัพย์ เงินทดรองรับ ค่าที่ปรึ กษา ค่าใช้ จ่ ายค้ างจ่าย อาทิ ค่าเช่าและ
ค่าบริ การ เป็ นต้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2561 ถึงปี 2563 บริ ษัทฯ มีเจ้ าหนี ้การค้ าเท่ากับ 10.78 ล้ านบาท 10.03
ล้ านบาทและ 16.85 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 27.66 ร้ อยละ 25.16 และร้ อยละ 37.46 ของเจ้ าหนี ้การค้ า
และเจ้ าหนี ้อื่นรวม การเพิ่มขึ ้นหลักๆ มาจากเจ้ าหนี ้ค่าซื ้อสินทรัพย์สาหรับการก่อสร้ างอาคารสานักงานใหญ่ โดยอาคาร
ดังกล่าวจะแล้ วเสร็ จในไตรมาสที่ 1/2564 นี ้
เงินกู้ระยะยาว ประกอบด้ วย เงินกู้ยืมเฉพาะที่ดินและอาคารสานักงานใหญ่ของบริ ษัทวงเงิน 40.00 ล้ านบาท สาหรับใน
ปี 2563 ทางบริ ษัทได้ เบิกเงินกู้ทงสิ
ั ้ ้นจานวน 30.40 ล้ านบาทโดยการจดทะเบียนจานองที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง และเงินกู้
ยืมแบบ Soft Loan ตามมาตรการสินเชื่ดอกเบี ้ยต่าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของเชื ้อ
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2 จานวน 15.00 ล้ านบาท โดยไม่มีหลักทรัพย์ค ้าประกัน ณ วันที่ 31
ธันวาคม สาหรับปี 2562 ถึงปี 2563 บริ ษัท มีเงินกู้ระยะยาว เท่ากับ 22.00 ล้ านบาท และ 41.79 ล้ านบาท (ปี 2561 ไม่มี
ยอดเงินกู้ยืมระยะยาว) หรื อคิดเป็ น 2.91% และ 5.09% ของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
0.83
7.46
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
21.17
34.33
รวม
22.00
41.79
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หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า ประกอบด้ วย สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ในการดาเนินงนของบริ ษัท โดยมีอายุสญ
ั ญาระหว่า 15 ปี ประกอบด้ วย พื ้นที่อาคารและลานจอดรถ เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สานักงาน และยานพาหนะ เป็ นต้ น และสัญญา
เช่าแบบสัญญาเช่าซื ้อและแบบสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับปี 2561 ถึงปี 2563 บริ ษัทมีหนี ้สิน
ตามสัญญาเช่าเท่ากับ 315.72 ล้ านบาท 232.23 ล้ านบาทและ 265.37 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 43.39
ร้ อยละ 30.74 และร้ อยละ 32.32 ของหนี ้สินและส่วนของเจ้ าของรวม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
114.60
94.73 103.08
หนี ้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
201.12 137.50 162.29
รวม
315.72 232.23 265.37
บริ ษัทมีหนี ้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ ้น มาจากสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ ้นจานวน 33.14 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 14.27 จากปี เดียวกันก่อนหน้ า มาจากบริ ษัทมีการลงทุนในรถโดยสารของบริ ษัท จากการทาสัญญาเช่า
สาหรับปี 2563 จานวน 39 คันสาหรับรองรับลูกค้ ารายใหม่และลูกค้ ารายเดิม และสาหรับสัญญาเช่าสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
มีการเปลีย่ นแปลงประมาณ 0.005 ล้ านบาทเพียงเล็กน้ อย
ส่ วนของผู้ถือหุ้น บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมสาหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 335.06 ล้ านบาท 405.59 ล้ านบาท
และ 420.50 ล้ านบาท ตามลาดับหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 46.05 ร้ อยละ 53.69 และร้ อยละ 51.21 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือ
หุ้น แสดงตารางดังนี ้
(หน่วย : บาท)
รายการ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ทุนเรื อนหุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
130,865,945.25
154,327,514.50 154,327,514.50
เงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้น
21,048,125
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
124,267,984
180,575,750
180,575,750
กาไรสะสม-จัดสรรแล้ วสารองตามกฏหมาย
8,500,000
10,900,000
12,340,000
กาไรสะสม-ยังไม่ได้ จดั สรร
50,372,736
59,788,031
73,253,107
รวม
335,054,790
405,591,295
420,496,371
จานวนหุ้นสามัญ
523,463,781
617,310,058
617,310,058
หมายเหตุ : บริ ษัทได้ มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุน จดทะเบียนชาระแล้ ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 จากการ
ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ให้ แก่ บริ ษัท โตโยต้ า
ทูโช ไทย โฮลดิ ง้ ส์ จ ากัด โดยการจัดสรรจานวน 65,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้น ละ 0.99 บาท คิ ด เป็ นมูลค่า
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64,350,000 บาท ซึ่ง ได้ รั บ เงิ น เมื่ อ วัน ที่ 8 มี น าคม 2564 ท าให้ บ ริ ษั ท มี ทุน เรื อ นหุ้น ที่ อ อกและช าระแล้ ว เดิ ม จ านวน
154,327,514.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 170,577,514.50 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึน้ มาจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่มีผลกาไรต่อเนื่องทุกปี ทาให้ บริ ษัทสามารถ
ประกาศจ่ายเงินปั นผลได้ ทกุ ปี ซึ่งตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบ
ให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่ องสาคัญดังนี ้ 1) การจัดสรรกาไรสุทธิ สาหรับปี
2563 จานวน 1.44 ล้ านบาทเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายของบริ ษัท และ 2) ประกาศจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจาก
กาไรสุทธิประจาปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็ นเงินไม่เกิน 20.50 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั น
ผล 74.95% ของกาไรสุทธิหลังจัดสรรกาไรเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย
สาหรับอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับร้ อยละ 1.17 ร้ อยละ
0.86 และร้ อยละ 0.95 รายละเอียดดังนี ้
อัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น
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ปี 2563
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นเพียงน้ อยจากปี 2562 เนื่องจากบริ ษัทมีการกู้ยมื เงินระยะยาวตามทีไ่ ด้
กล่าวข้ างต้ น และการลงทุนในรถโดยสารใหม่จากการทาสัญญาเช่าในรูปแบบสัญญเช่าการเงินเพิ่มเติม
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับร้ อยละ 0.72 ร้ อย
ละ 0.81 และร้ อยละ 0.71 มีรายการที่มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงดังนี ้
สินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 115.32 ล้ านบาท 121.50 ล้ านบาท และ 111.74 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 15.85 ร้ อยละ 16.09 ร้ อยละ 13.61 หลักๆ มาจากปี 2563 บริ ษัทได้ ขอต่อรองใหม่ค่าเบี ้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้ าใหม่
ทาให้ ยอดค่าเบี ้ยประกันภัยลดลงจานวน 8.36 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 77.84 จากปี เดียวกันก่อนหน้ า
หนี ้สินหมุนเวียนเท่ากับ 160.90 ล้ านบาท 149.73 ล้ านบาทและร้ อยละ 157.28 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 22.11 ร้ อยละ 19.82 และร้ อยละ 19.15 หลักๆ เพิ่มขึ ้นมาจากในระหว่างปี 2563 บริ ษัทได้ รับกู้ยืมเงินกับธนาคาร
จานวน 23.42 ล้ านบาท ทาให้ บริ ษัทไม่ได้ ใช้ วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจานวน 31.00 ล้ านบาท (ปี 2562 เบิกใช้ จานวน
19.00 ล้ านบาท)
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพิ่มเติมได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) ของบริษัท แสดงที่ไว้ ในเว็บไซต์ www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ www.set.or.th หรือเว็บไซต์
www.atp30.com
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
นายชาติชาย พานิชชีวะ
อายุ 59 ปี
ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่ าตอบแทน
วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการครัง้ แรก : 31 ตุลาคม 2548
วุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาการค้ าระหว่างประเทศและสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สาขาการธนาคาร มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการฝึ กอบรม
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่น
9/2547
การฝึ กอบรมปี 2563
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ในปั จจุบนั : 5 แห่ ง
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ.เอทีพี 30
2548 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ ษัท/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. คาเธ่ย์ลสี แพลน
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : 16 แห่ ง
2562 - ปั จจุบนั
Member of Executive Committee Casualty insurance association
2561 - ปั จจุบนั
ประธานกลุม่ อุตสาหกรรมแก้ วและกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 - ปั จจุบนั
รองประธานสายงานส่งเสริ มการค้ าการลงทุนคณะผู้บริ หาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย
2558 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. ค้ าไพบูลย์
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 พาร์ ค
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
นายชาติชาย พานิชชีวะ
อายุ 59 ปี
ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่ าตอบแทน
วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการครัง้ แรก : 31 ตุลาคม 2548
2547 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. อมตะ ปิ โตรเลียม
2545 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บริ ษัท ช้ างไอแลนด์รีสอร์ ท
2540 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. ชาติชีวะ
2536 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. สีมาธานี
2529 - ปั จจุบนั
กรรรมการ บจ. ไพบูลย์ ธุรกิจ
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 :
ตนเอง : 13.01% (80,325,000 หุ้น)
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ : 1.53% (9,450,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : คูส่ มรสนางสมหะทัย พานิชชีวะ
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์
อายุ 58 ปี
รองประธานกรรมการบริษัท/ที่ปรึกษา/กรรมการบริหาร
วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการครัง้ แรก : 31 ตุลาคม 2548
วุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต บริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเครื่ องกลขนถ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ประวัติการฝึ กอบรม
- 2557 : วิทยาการประกันภัยระดับสูง สานักงานคณะกรรมการกากับและดูแลส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
- ผู้บริ หารระดับสูง ด้ านวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25/2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่น 9/2560 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการบริ หารจัดการด้ านความมัน่ คงขันสู
้ ง รุ่น 11/2562 มูลนิธิการจัดการเพื่อความมัน่ คง (Security
Management Foundation
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่น
110/2557
การฝึ กอบรมปี 2563
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและการพาณิชย์ TEPCoT 13
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ในปั จจุบนั : 2 แห่ ง
2548 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการบริษัท/ที่ปรึกษา/กรรมการบริ หาร บมจ. เอทีพี 30
2562 - ปั จจุบนั
ผู้อานวยการอาวุโสและรักษาการประธานเจ้ าหน้ าทีว่ ิศวกรรม บมจ. อมตะ คอร์ ปอเรชัน่
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : 2 แห่ ง
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจ. อมตะ เน็ทเวอร์ ค
2547 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจ.อมตะ ปิ โตรเลียม
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 :
ตนเอง : 6.93% (42,750,000 หุ้น)
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชายนางสมหะทัย พานิชชีวะ ซึง่ เป็ นคูส่ มรส นาย
ชาติชาย พานิชชีวะ
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
นายปิ ยะ เตชากูล
อายุ 54 ปี
กรรมการบริษัท/กรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการครัง้ แรก : 31 ตุลาคม 2548
วุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริ หารรัฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึ กอบรม
- หลักสูตรวิทยาการจัดการสาหรับผู้บริ หารระดับสูง รุ่น 2/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิด้า)
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่น
110/2557
การฝึ กอบรมปี 2563
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ในปั จจุบนั : 1 แห่ ง
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง บมจ. เอทีพี 30
2548 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท/กรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จดั การ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ ง
2547 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจ. แก๊ สแอนด์เกียร์ โซลูชนั่ ส์
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 :
ตนเอง : 8.92% (55,050,000 หุ้น)
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ : 7.36% (45,419,894 หุ้น)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

4

เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
นางสมหะทัย พานิชชีวะ / ชื่อ - สกุลเดิม : สมหะทัย กรมดิษฐ์
อายุ 54 ปี
กรรมการบริษัท
วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการครัง้ แรก : 30 เมษายน 2556
วุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี คณะครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึ กอบรม
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2551
การฝึ กอบรมปี 2563
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ในปั จจุบนั : 3 แห่ ง
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท บมจ. เอทีพี 30
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บมจ. อมตะ วี เอ็น
2551 - ปั จจุบนั
กรรมการ บมจ. ชีวาทัย
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : 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 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการและคณะทางานพิจารณารายการที่อาจเข้ าข่ายการจดทะเบียนโดยทางอ้ อม
(Backdoor Listing) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจ. อมตะ โฮลดิ ้ง
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 อินเตอร์ เชนจ์
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
รองประธานกรรมการ มูลนิธิอมตะ
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 :
ตนเอง : 1.53% (9,450,000 หุ้น)
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ : 13.01% (80,325,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : คูส่ มรสนายชาติชาย พานิชชีวะและเป็ นน้ องสาวของ
นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
นางสุวรรณี คามั่น / ชื่อ - สกุลเดิม : สุวรรณี มะธิตะโน
อายุ 67 ปี
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการครัง้ แรก : 30 เมษายน 2556
วุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริ ญญาตรี สถิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต แผนกวิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึ กอบรม
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 27/2552
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DCP) รุ่นที่ 118/2552
การฝึ กอบรมปี 2563
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ในปั จจุบนั : 1 แห่ ง
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ ง
2562 - ปั จจุบนั
เลขารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการและที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มูลนิธิพฒ
ั นาไท สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 :
ตนเอง : ไม่มี
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ : 0.09% (576,250 หุ้น)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
นายกาชัย บุญจิรโชติ / ชื่อ - สกุลเดิม : ธนพล ประสาทเขตการณ์
อายุ 59 ปี
กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการครัง้ แรก : 30 เมษายน 2556
วุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการฝึ กอบรม
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 110/2557
การฝึ กอบรมปี 2563
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ในปั จจุบนั : 1 แห่ ง
2561 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. เอทีพี 30
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ ง
2529 - ปั จจุบนั
หัวหน้ าสานักงานกฎหมายนิติพล
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 :
ตนเอง : ไม่มี
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชายนางสาวปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์
อายุ 54 ปี
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ
วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการครัง้ แรก : 25 กุมภาพันธ์ 2563
มีผลตามมติที่ประชุมกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2563
วุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมบริ หาร มหาวิทยาลัยเคโอ, ประเทศญี่ปนุ่
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึ กอบรม :
การฝึ กอบรมปี 2563
-ไม่มีหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 171/2563
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ในปั จจุบนั : 2 แห่ ง
2563 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บมจ. เอทีพี 30
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง บมจ. อสมท.
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : 4 แห่ ง
2563 - ปั จจุบนั
อนุกรรมการบริ หารความเสีย่ ง สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มวิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม (สกสว.)
2562 - ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั

อนุกรรมการบริ หารความเสีย่ ง สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน)
กรรมการบริ หารโรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุกรรมการยุทธศาสตร์ และบริ หารความเสีย่ ง สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์ แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 :
ตนเอง : ไม่มี
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ / ชื่อ-นามสกลุมเดิม : นางสาวณภาภรณ์ รัตนเกตุ
อายุ 49 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ ายปฎิบัตกิ าร)/กรรมการบริหารความเสี่ยง
วุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการฝึ กอบรม :
การฝึ กอบรมปี 2563
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร โครงการอบรมก้ าวสูค่ วามเป็ นมืออาชีพทางการเงิน MODERN CFO
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ในปั จจุบนั : 1 แห่ ง
2559 - ปั จจุบนั
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (ฝ่ ายปฎิบตั ิการ) บมจ. เอทีพี 30
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ ง
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจ.เอ็น พี อาร์ ทรานส์ ทัวร์
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2548 - 2559
ผู้จดั การฝ่ ายบฎิบตั ิการ บมจ. เอทีพี 30
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 :
ตนเอง : 0.09% (570,625 หุ้น)
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
นางสาวพรรณี คูหาวัลย์
อายุ 42 ปี
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชี (CFO)
วุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ (MBA) สาขาวิชาการบัญชีบริ หาร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริ ญญาตรี คณะบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการฝึ กอบรม
- ประกาศนียบัตร Orientation Course CFO Focus on Financial Reporting Class 2/2017
การฝึ กอบรมปี 2563
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร โครงการอบรมก้ าวสูค่ วามเป็ นมืออาชีพทางการเงิน MODERN CFO
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร แนวทางการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทที่ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์
COVID-19
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ในปั จจุบนั : 1 แห่ ง
2560 - ปั จจุบนั
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชี บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่ มี
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2549 - 2560
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี บมจ. เอทีพี 30
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 :
ตนเอง : ไม่มี
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
นางสาวโชติกา วีระศิลป์ / ชื่อ-นามสกลุมเดิม : นางสาวจินตนา วีระศิลป์
อายุ 37 ปี
ผู้จัดการฝ่ ายการเงินและควบคุม
วุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะการจัดการและการท่องเที่ยว บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริ ญญาตรี คณะบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยลัยกรุงเทพ
ประวัติการฝึ กอบรม
- อบรมการใช้ งานระบบ SET Link ตลาดหลักทรัพย์ฯ / 2562
- เตรี ยมความพร้ อมก่อนการประเมินความยัง่ ยืน ประจาปี 2562 รุ่นที่ 5 / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การฝึ กอบรมปี 2563
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร แนวทางการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทที่ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์
COVID-19
- หลักสูตร กลยุทธ์บริ หารการเงิน เพื่อพลิกฟื น้ องค์กรและสร้ างการเติบโตในยุค New Normal
- หลักสูตร CFO Refresher Course รุ่นที่ 1
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ในปั จจุบนั : 1 แห่ ง
2557 - ปั จจุบนั
ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและควบคุม บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่ มี
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2549 - 2557
ผู้ช่วยอาวุโสผู้ตรวจสอบบัญชี บจ. สานักงาน อีวาย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 :
ตนเอง : ไม่มี
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
นายอธิเมศร์ ฉัตรวรีย์โชติ / ชื่อ - สกุลเดิม : นายวินัย พุ่มพิศ
อายุ 42 ปี
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ ายปฎิบตั ิการ
วุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สถาบันราชภัฎนครสวรรค์
ประวัติการฝึ กอบรม :
การฝึ กอบรมปี 2563
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ในปั จจุบนั : 1 แห่ ง
2562 - ปั จจุบนั
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายปฎิบตั กิ าร บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่ มี
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2559 - 2561
ผู้จดั การฝ่ ายปฎิบตั ิการ บมจ. เอทีพี 30
2553 - 2559
ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายปฎิบตั ิการ บมจ. เอทีพี 30
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 :
ตนเอง : ไม่มี
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
นางสาวปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์
อายุ 45 ปี
ผู้จัดการฝ่ ายประกันคุณภาพ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
วุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี คณะศิลป์ศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ประวัติการฝึ กอบรม :
การฝึ กอบรมปี 2563
- เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริ หาร
- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานของสถานประกอบกิจการ
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ในปั จจุบนั : 1 แห่ ง
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง บมจ. เอทีพี 30
2559 - ปั จจุบนั
ผู้จดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่ มี
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2545 - 2559
ตัวแทนฝ่ ายบริ หารด้ านคุณภาพ บจ. ฟิ ลปิ ส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ปทท)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 :
ตนเอง : 0.02% (104,650 หุ้น)
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : น้ องสาวนายกาชัย บุญจิรโชติ
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ
อายุ 42 ปี
ผู้จัดการฝ่ ายซ่ อมบารุ ง
วุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาตรี คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม สาขาออกแบบเครื่ องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ประวัติการฝึ กอบรม :
การฝึ กอบรมปี 2563
- การใช้ งานการบารุงรักษารถ HINO อย่างถูกวิธี
- การซ่อมบารุง และระบบไฟฟ้ าเบื ้องต้ นรถ SCANIA
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ในปั จจุบนั : 1 แห่ ง
2563 - ปั จจุบนั
ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่ มี
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2557 - 2561
ผู้จดั การฝ่ ายซ่อมบารุง บมจ. เอทีพี 30
2556 - 2557
หัวหน้ างานซ่อมบารุง บจ. เนชัน่ แนล สตาร์ ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์)
2547 - 2555
หัวหน้ าส่วนวิศวกร บจ. สยามเดลมองเต้
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 :
ตนเอง : ไม่มี
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท
นางสุกานดา พุทธรักษา/ชื่อ - นามสกุล : สุกานดา กิตติตานนท์
เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อายุ 44 ปี

- ปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนนั ทา
ประวัติการฝึ กอบรม
- อบรมพื ้นฐานเลขานุการบริษัท ปี 2559
- อบรมการใช้ งานระบบ SET Link ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2562
- เตรี ยมความพร้ อมก่อนการประเมินความยัง่ ยืน ประจาปี 2562 รุ่นที่ 5 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การฝึ กอบรมปี 2563
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ในปั จจุบนั : 1 แห่ ง
2559 - ปั จจุบนั
เลขานุการบริ ษัท/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอทีพี 30
การดารงตาแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่ มี
ประสบการณ์ ทางานในอดีต
2554 - 2558
ผู้จดั การอาคาร บจ. ควอลิตี ้ พรอพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 :
ตนเอง : ไม่มี
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2559 ณ วันที่ 3 สิงคม 2559 โดยมติแต่งตัง้ นางสุกานดา พุทธรักษา เป็ น
ผู้ทาหน้ าที่เลขานุการบริ ษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้คัด เลือ กบุค คลที่ จ ะด ารงต าแหน่ง เลขานุก ารบริ ษั ท โดยคัด เลือ กจากบุค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเต็มความสามารถ ทังนี
้ ้ เลขานุการบริ ษัทอาจเป็ นบุคคลเดียวกันกับ
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทก็ได้
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ต้ องปฏิ บัติ ห น้ าที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ความระมัด ระวัง และความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ กาหนดบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ
สาหรับเลขานุการบริ ษัทไว้ โดยเฉพาะ ดังนี ้
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
1.

ให้ คาแนะนาเบื ้องต้ นแก่คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารในข้ อกฎหมาย ระเบี ยบ และข้ อบังคับต่างๆ ของบริ ษัท
ที่ต้องปฏิบตั ิตาม ดูแลให้ การดาเนินกิจการของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นไปอย่างราบรื่ น มีประสิทธิภาพสอดคล้ อง
กับกฏหมายและข้ อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2. รับผิดชอบในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อข้ อบังคับของ
บริ ษัท
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังติ
้ ดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
4. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปี ของบริ ษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจาปี ของบริ ษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
6. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารพร้ อมทังจั
้ ดส่งสาเนารายงานการมี
ส่วนได้ เสียให้ ประธานกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับ
รายงานนัน้
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
8. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุ การบริษัท
เลขานุการบริ ษัท ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบด้ วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สจุ ริ ต รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิ
ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัทตามมติคณะกรรมการบริ ษัทตลอดจนมติผ้ ถู ือหุ้นดังนี ้
1. การตัดสินใจกระทาบนพื ้นฐานของข้ อมูลที่นา่ เชื่อโดยสุจริ ตเพียงพอ
2. การตัดสินใจกระทาไปโดยที่ตนเองไม่มีสว่ นได้ เสียไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมของการตัดสินใจในเรื่ องนันๆ
้
3. การกระทาการโดยสุจริ ตเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสาคัญ
4. กระทาการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสมและไม่กระทาอันเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับประโยชน์ ของบริ ษัท
อย่างมีนยั สาคัญ
5. ไม่หาประโยชน์จากการใช้ ข้อมูลของบริ ษัทที่ลว่ งรู้มา เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรื อการใช้ ทรัพย์สนิ
หรื อหาโอกาสทางธุรกิจในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์และหลักปฎิบตั ิทวั่ ไปตามที่คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนประกาศกาหนด
6. ไม่เข้ าทาข้ อตกลงหรื อสัญญาใดๆ ซึ่งอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริ ษัท
หรื อพนักงานหรื อลูกค้ าและไม่ขดั แย้ งต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน
กรณีเลขานุ การบริ ษัท พ้ นจากตาแหน่ งหรื อไม่ อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ ซึ่งเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิของเลขานุการบริ ษัท
เมื่อพ้ นจากตาแหน่งหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกาหนดได้ ดังนี ้
1. ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่เลขานุการบริ ษัทคนเดิมพ้ นจาก
ตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
2.
3.
4.

ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจมอบหมายให้ กรรมการท่านหนึ่งท่านใดปฏิบตั ิหน้ าที่แทนในช่วงเวลาที่เลขานุการ
บริ ษัทพ้ นจากตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ประธานกรรมการแจ้ งชื่ อเลขานุการบริ ษัทต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่จดั ให้ มีผ้ รู ับผิดชอบในตาแหน่งดังกล่าว
ดาเนินการแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามข้ อ 1. และ 2. โดย
รายงานสถานที่เก็บเอกสาร
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
ข้ อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ - นามสกุล
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายปิ ยะ เตชากูล
นางสุวรรณี คามัน่
นายกาชัย บุญจิรโชติ
นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์
น.ส. นิชานันท์ รัตนเกตุ
น.ส. พรรณี คูหาวัลย์
น.ส. โชติกา วีระศิลป์
นายอธิเมศร์ ฉัตรวรี ย์โชติ
นางสุกานดา พุทธรักษา
น.ส. ปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์
นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ

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*,/
3x,^,B
6x,#3
6x
6x
6x,//
3x,6x,^
6x

1
x*,@,^51.00,2!

2
x,@,^100.00

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
3
x*,@,-

x,@,^51.00,2!

x,@,^100.00,1!

x,@,-

4
x,@,^99.99,3!
x,@,^99.99,3!

5
x,@,^35.00,2!
x,@,^25.00,A
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

บมจ. เอทีพี 30
6

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

นายชาติชาย พานิชชีวะ
ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายปิ ยะ เตชากูล
นางสุวรรณี คามัน่
นายกาชัย บุญจิรโชติ
นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์
น.ส. นิชานันท์ รัตนเกตุ
น.ส. พรรณี คูหาวัลย์
น.ส. โชติกา วีระศิลป์
นายอธิเมศร์ ฉัตรวรี ย์โชติ
นางสุกานดา พุทธรักษา
น.ส. ปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์
นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ

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,^,B
6x,#3
6x
6x
6x,//
3x,6x,^
6x

7

x,@,^25.00,2!

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
8

9

10

x,@,^17.21

x,@,-

x,@,^16.00,1!

x,@,^47.25
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

บมจ. เอทีพี 30
11

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

นายชาติชาย พานิชชีวะ
ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายปิ ยะ เตชากูล
นางสุวรรณี คามัน่
นายกาชัย บุญจิรโชติ
นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์
น.ส. นิชานันท์ รัตนเกตุ
น.ส. พรรณี คูหาวัลย์
น.ส. โชติกา วีระศิลป์
นายอธิเมศร์ ฉัตรวรี ย์โชติ
นางสุกานดา พุทธรักษา
น.ส. ปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์
นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ

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,^,B
6x,#3
6x
6x
6x,//
3x,6x,^
6x

12
x,@,^49.99,3!

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
13
x,@,^50.00,5!

14
x,@,^4.23

15
x,@,^25.00,2!

3x
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ - นามสกุล
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายปิ ยะ เตชากูล
นางสุวรรณี คามัน่
นายกาชัย บุญจิรโชติ
นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์
น.ส. นิชานันท์ รัตนเกตุ
น.ส. พรรณี คูหาวัลย์
น.ส. โชติกา วีระศิลป์
นายอธิเมศร์ ฉัตรวรี ย์โชติ
นางสุกานดา พุทธรักษา
น.ส. ปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์
นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ

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*,/
3x,^,B
6x,#3
6x
6x
6x,//
3x,6x,^
6x

16

17

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
18

x*,@,^68.26,5!

x**

x,@,^25.00,4!

19

20

x,@,^50.00

x,@,^2.86,5!

21

เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

บมจ. เอทีพี 30
21

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

นายชาติชาย พานิชชีวะ
ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายปิ ยะ เตชากูล
นางสุวรรณี คามัน่
นายกาชัย บุญจิรโชติ
นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์
น.ส. นิชานันท์ รัตนเกตุ
น.ส. พรรณี คูหาวัลย์
น.ส. โชติกา วีระศิลป์
นายอธิเมศร์ ฉัตรวรี ย์โชติ
นางสุกานดา พุทธรักษา
น.ส. ปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์
นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ

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,^,B
6x,#3
6x
6x
6x,//
3x,6x,^
6x

22

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
23

24

25
x,@

x,#2,@

x,@

x*

x,@,^99.94
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ - นามสกุล
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายปิ ยะ เตชากูล
นางสุวรรณี คามัน่
นายกาชัย บุญจิรโชติ
นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์
น.ส. นิชานันท์ รัตนเกตุ
น.ส. พรรณี คูหาวัลย์
น.ส. โชติกา วีระศิลป์
นายอธิเมศร์ ฉัตรวรี ย์โชติ
นางสุกานดา พุทธรักษา
น.ส. ปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์
นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ

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*,/
3x,^,B
6x,#3
6x
6x
6x,//
3x,6x,^
6x

26

27

x*

x*

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
28

x*

29

30

x*

x*
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

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

นายชาติชาย พานิชชีวะ
ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายปิ ยะ เตชากูล
นางสุวรรณี คามัน่
นายกาชัย บุญจิรโชติ
นายประเสริ ฐ อัครประถมพงศ์
น.ส. นิชานันท์ รัตนเกตุ
น.ส. พรรณี คูหาวัลย์
น.ส. โชติกา วีระศิลป์
นายอธิเมศร์ ฉัตรวรี ย์โชติ
นางสุกานดา พุทธรักษา
น.ส. ปั ทมาพร ประสาทเขตการณ์
นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ

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*,/
3x,^,B
6x,#3
6x
6x
6x,//
3x,6x,^
6x

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
31
#4

24

เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
หมายเหตุ :
1. x* : ประธานกรรมการ, x** : รองประธานกรรมการ, x : กรรมการ, 1x : กรรมการบริ ษัท, 2x* : ประธานกรรมการตรวจสอบ,2x : กรรมการตรวจสอบ, 3x* : ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง,3x : กรรมการบริ หารความเสีย่ ง, 4x* : ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน,4x : กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน, 5x* : ประธานกรรมการบริ หาร,5x :
กรรมการบริ หาร, 6x : คณะผู้บริ หาร, / : กรรมการอิสระ, // : เลขานุการ, ^ : ผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ, #1 : ที่ปรึกษา, #2 : กรรมการผู้จดั การ / CEO, #3 : CFO, #4 : ผู้อานวยการอาวุโส
และ - : ไม่มีข้อมูลเปิ ดเผยโดยอ้ างอิงข้ อมูลจาก DBD
2. บมจ. เอทีพี 30 โดยเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นถือเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 แสดงตามส่วนที่ 2-1 ข้ อ 7.2 ผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการทังทางตรงและทางอ้
้
อม แสดงเป็ นกลุม่
3. สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุม่ พานิชชีวะ ประกอบด้ วย
1! : สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุม่ นายชาติชาย พานิชชีวะ (เกี่ยวข้ องกับ นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทัย พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริศ พานิชชีวะ /
นางสาวอาภาพิศ พานิชชีวะ)
2! : สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริ ษัท ชาติชีวะ จากัด (เกี่ยวข้ องกับ นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทัย พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริ ศ พานิชชีวะ / นางสาว
อาภาพิศ พานิชชีวะ)
3! : สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริ ษัท ชีวาทัย จากัด (เกี่ยวข้ องกับ นายชาติชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทัย พานิชชีวะ)
4! : สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริ ษัท คาเธ่ย์ลสี แพลน จากัด (มหาชน) (เกี่ยวข้ องกับ นายชาติชาย พานิชชีวะ)
5! : สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่าน บริ ษัท ไพลักษณ์ จากัด และนายชาติชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทัย พานิชชีวะ (ซึง่ บริษัท ไพลักษณ์ ถือโดย บริ ษัท ชาติชีวะ จากัด)
4. A : สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ ป จากัด (เกี่ยวข้ องกับ ดร.วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ )
5. B : นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ น รองกรรมการผู้จดั การ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
รายชื่อบริษัท
1. บริ ษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จากัด
2. บริ ษัท ชาติชีวะ จากัด
3. บริ ษัท ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

4. บริ ษัท ชีวาทัย อินเตอร์ เชนจ์ จากัด
5. บริ ษัท อมตะ ปิ โตรเลียม จากัด
6. บริ ษัท กรมดิษฐ์ พาร์ ค จากัด
7. บริ ษัท แก๊ สแอนด์เกียร์ โซลูชนั่ ส์ จากัด
8. บริ ษัท คาเธ่ย์ลสี แพลน จากัด (มหาชน)
9. บริ ษัท ค้ าไพบูลย์ จากัด
10. บริ ษัท ช้ างไอแลนด์ รี สอร์ ท จากัด
11. บริ ษัท อสมท. จากัด (มหาชน)
12. บริ ษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด
13. บริ ษัท ดีที แอนด์ จี จากัด
14. บริ ษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
15. บริ ษัท ทุนไพบูลย์ จากัด
16. บริ ษัท ไทยศรี ประกันภัย จากัด (มหาชน)
17. บริ ษัท บางกอก คริ สตัล จากัด
18. บริ ษัท ไพบูลย์ธุรกิจ จากัด
19. บริ ษัท ไพลักษณ์ จากัด
20. บริ ษัท สีมาธานี จากัด
21. บริ ษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
ให้ บริ การบาบัดน ้าเสีย
ให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษา
1. ประกอบกิจการก่อสร้ างโรงงาน คลังสินค้ า ซื ้อ ขาย
เช่า และจัดการทรัพย์อื่นเกี่ยวกับโรงงาน คลังสินค้ า
2. ประกอบกิจการค้ าที่ดิน ทาการจัดสรรที่ดินและบ้ าน
3. ประกอบกิจการพัฒนา ซื ้อขาย อสังหาริ มทรัพย์ที่อยู่
อาศัย
การให้ เช่า การขาย การซื ้อและดาเนินงานด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์
ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (เช่าสถานที่ศนู ย์การค้ าพร้ อม
บริ การสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้ อง)
ให้ เช่าอาคาร พร้ อมทังให้
้ บริ การและสาธารณูปโภคที่
เกี่ยวข้ องและให้ เช่าที่ดิน
ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์และเครื่ องใช้ ทาง
อุตสาหกรรม - ค้ าปลีก,ค้ าส่ง
ลิซซิ่ง (ให้ เช่าทรัพย์สนิ ) เช่าซื ้อ (รถยนต์ เครื่ องจักร และ
ทรัพย์สนิ อื่น )
เข้ าเป็ นหุ้นส่วนจากัดความรับผิดชอบในห้ างหุ้นส่วน
จากัด เป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัดและบริ ษัทมหาชนจากัด
รี สอร์ ทและสปา
กิจการสือ่ สารมวลชน
การให้ เช่า ขาย ซื ้อและดาเนินงานด้ านอสังหาริมทรัพย์
เข้ าเป็ นหุ้นส่วนจากัดความรับผิดชอบในห้ างหุ้นส่วน
จากัด หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัท
ปั่ นเส้ นด้ ายและทอผ้ าซึง่ ใช้ วตั ถุดบิ จากเส้ นใยสังเคราะห์ ผู้ผลิต
ประกอบกิจการโฮลดิ ้ง
การประกันวินาศภัย
อิฐแก้ ว กระเบื ้อง-ผู้ผลิต,ค้ าส่ง
ให้ เช่าอาคารสถานที่และเฟอร์ นิเจอร์
ประกอบธุรกิจโฮลดิ ้ง
ห้ องพัก,อาหาร,เครื่ องดื่ม,อื่นๆ
ประกอบกิจการลงทุนในบริษัทอืน่ ๆ
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการบริษัท
รายชื่อบริษัท
22. บริ ษัท อมตะ โฮลดิ ้ง จากัด
23. บริ ษัท เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ จากัด
24. Amata City Bien Hoa Joint Stock Company
25. บริ ษัท อมตะ เน็ทเวอร์ ค จากัด
26. Amata City Ha Long Joint Stock Company
27. Amata Asia (Myanmar) Limited
28. Amata Township Long Thanh Joint Stock
Company
29. Amata Long Thanh Joint Stock Company
30. Amata Asia Limited
31. บริ ษัท อมตะ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
นายหน้ า ตัวแทน ส่งออก อาหารกระป๋ อง-ส่งออก
ประกอบกิจการให้ บริ การขนส่งพนักงาน
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
ธุรกิจให้ บริ การโครงข่ายเส้ นใยแก้ วนาแสง เพื่อยกระดับ
ระบบการสือ่ สารโทรคมนาคมในนิคมอุตสาหกรรม
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
โฮลดิ ้ง
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศเวียดนาม
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
โฮลดิ ้ง
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
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สภาพแวดล้ อมการควบคุม ( Control Environment)
1.

องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
คาถาม
1.1 คณะกรรมการและผู้บ ริ ห ารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติ ที่ อยู่บ นหลักความซื่อตรงและการรั กษา
จรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฎิบตั ิหน้ าที่ประจาวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
1.1.2 การปฎิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า ลูกค้ า และบุคคลภายนอก
1.2 มีข้ อกาหนดที่ เป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ ผ้ ูบ ริ ห ารและพนัก งานปฏิบัติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่อตรงและรั ก ษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สาหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีข้ อกาหนดห้ า มผู้บ ริ ห ารและพนักงานปฎิบัติ ต นในลักษณะที่ อาจก่อให้ เกิ ด ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั กิจการ ซึง่ รวมถึงการห้ ามคอร์ รัปชันอันทาให้ เกิดความเสียหายต่อองค์กร28
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้ อกาหนดข้ างต้ น
1.2.4 มีการสื่อสารข้ อกาหนดและบทลงโทษข้ างต้ นให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่
ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้ พนักงานลงนามรับทราบข้ อกาหนดและบทลงโทษเป็ นประจาทุก
ปี รวมทังมี
้ การเผยแพร่ code of conduct ให้ แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้ รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกากับดูแลการปฎิบตั ิ
(compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร

1.4 มี ก ารจัด การอย่า งทัน เวลา หากพบการไม่ป ฏิ บัติ ต ามข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกับ ความซื่ อ ตรงและการรั กษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้ สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้ สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้ อย่างเหมาะสม และภายในเวลา
อันควร
1.4.3 มีการแก้ ไขการกระทาที่ขัดต่อหลักความซื่อตตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร
28
บริษัทควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชั่นให้ เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท

ใช่

ไม่ ใช่

X
X

X
X
X
ไม่มีการแจ้ ง
บุคคลภายนอก

X
X
ไม่มีการ
ประเมินโดย
ภายนอก
องค์กร

X
X
X

2.

2.1
2.2

คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการ
ด้ านการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
มีก ารก าหนดบทบาทหน้ า ที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้ ส งวนสิท ธิ์ อานาจเฉพาะของ
X
คณะกรรมการบริษัทไว้ อย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริ ษัทกากับดูแลให้ มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ น
X
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารและพนักงาน
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2.3

2.4
2.5

2.6

คาถาม
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ บริษัทกาหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ ถกู ต้ องตาม
กฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้รับผิดชอบรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัท
หรือสามารถขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนันๆ
้ ได้
คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีความเป็ น
อิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างแท้ จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ อื่นใด อัน
อาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินิจและปฎิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิ เรื่ องการควบคุมภายในสาหรับองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทัง้
การสร้ างสภาพแวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้ อมูลและการสื่อสาร และ
การติดตาม

ใช่
X

ไม่ ใช่

X
X

X

3.

3.1

3.2
3.3

ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม
เพื่อให้ องค์ กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
ผู้บริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้ างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความ
X
เหมาะสมทังทางธุ
้
รกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้ มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยก
หน้ าที่ในส่วนงานที่สาคัญ ซึ่งทาให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึน้ ตรงกับ
กรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้ น
ผู้บริ หารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริ ษั ท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอานาจหน้ าที่
X
ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้ อมูล
มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ
X
บริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน

4.
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและการรั กษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
คาถาม
บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถที่
เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ินนอย่
ั ้ างสม่าเสมอ
บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้ แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี
และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมายรวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านีใ้ ห้ ผ้ บู ริ หาร
และพนักงานทราบ
บริ ษัทมีกระบวนการแก้ ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสมอย่างทันเวลา
บริ ษั ทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรั กษาผู้บริ ห ารและพนักงานทุกคน เช่น การจัด ระบบที่ ปรึ กษา
(mentoring) และการฝึ กอบรม
บริ ษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ กรุณาตรวจสอบตาม
เอกสารแนบ

ใช่
X

ไม่ ใช่

X

X
X
X
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5.
5.1
5.2

5.3
5.4

องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและสื่อสารเชิงบังคับให้ บคุ ลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อ
X
การควบคุมภายใน และจัดให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีที่จาเป็ น
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกาหนดตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงาน การสร้ างแรงจูงใจ และการให้ รางวัล ที่
X
เหมาะสม โดยพิจารณาทังเรื
้ ่องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสันและระยะ
้
ยาวของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้ รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้ นให้ สามารถ
X
เชื่อมโยงกับความสาเร็จของหน้ าที่ในการปฏิบตั ติ ามความควบคุมภายในด้ วย
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ พจิ ารณาไม่ให้ มีการสร้ างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
X
บุคลากรแต่ละคน
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6.

6.1

6.2
6.3
6.4

องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่

บริษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดง
ได้ วา่ รายการในรายงงานทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้ วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ ถกู ต้ อง
มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง
บริ ษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สาคัญ เช่น ผู้ใช้ รายงานทางการ
เงิน ขนาดของรายการ แนวโน้ มของธุรกิจ
รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทอย่างแท้ จริง
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริ หารความเสี่ยงให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร

X

X
X
X

7.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างครอบคลุมทั่วทัง้
องค์ กร
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทังระดั
้ บองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน
X
และหน้ าที่งานต่างๆ
บริ ษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึง
X
ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บริหารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริหารความเสี่ยง
X
บริ ษัทได้ ประเมินความสาคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทังโอกาสเกิ
้
ดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจ
X
เกิดขึ ้น
บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสี่ยงนัน้
X
(acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความ
เสี่ยง(sharing)
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8.
8.1

8.2

8.3
8.4

องค์ กรได้ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ต่อองค์ กร
คาถาม
ใช่
บริ ษั ทประเมินโอกาสที่ จะเกิ ดการทุจริ ต ขึน้ โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัด ท ารายงาน
X
ทางการเงินเท็จ การทาให้ สญ
ู เสียทรัพย์สิน การคอร์ รัปชัน่ การที่ผ้ บู ริหารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน
(management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้ มาหรื อใช้
ไปซึง่ ทรัพย์ โดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
บริษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายที่กาหนด
X
แล้ ว รวมทังได้
้ พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ สิ่งจูงใจ หรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้ วด้ วยว่า ไม่มี
ลักษณะส่งเสริ มให้ พนักงานกระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตงเป
ั ้ ้ าหมายยอดขายบริ ษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริง
จนทาให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้ น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบถามผู้บริ หารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริ ต และมาตรการที่
X
บริษัทดาเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ ไขการทุจริต
บริษัทได้ สื่อสารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่กาหนดไว้
X

9.
9.1

9.2

9.3

องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่
บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุม
X
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้ อย่าง
เพียงพอแล้ ว
บริ ษัทประเมินความเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทาธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้ อย่าง
เพียงพอแล้ ว

ไม่ ใช่

บริ ษัทประเมินความเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจการควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว

ไม่ ใช่

ไม่มีนโยบาย
เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการ
ทาธุรกิจ

X

มาตรการควบคุม (Control Activities)
10.

องค์ กรมีมาตรการควบคุมที่ลดความเสี่ยงที่จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กรให้ อยู่ในระดับที่ยอมรั บได้
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
10.1 มาตรการควบคุม ของบริ ษั ท มี ค วามเหมาะสมกั บ ความเสี่ ย ง และลั ก ษณะเฉพาะขององค์ ก ร เช่ น
X
สภาพแวดล้ อม ความซับซ้ อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงานรวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ
10.2 บริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์ อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้ านการเงินการจัดซือ้ และการบริ หาร
ทัว่ ไป ตลอดจนการกาหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่ และลาดับชันการอนุ
้
มตั ิของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้ อย่าง
ชัดเจนรัดกุม เพื่อให้ สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและอานาจอนุมตั ิของผู้บริหาร
แต่ละระดับ ขันตอนในการอนุ
้
มตั ิโครงการลงทุน ขันตอนการจั
้
ดซื ้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้ อมูล
รายละเอียดการตัดสินใจจัดซื ้อ ขัน้ ตอนการเบิกจ่ายวัสดุอปุ กรณ์ หรื อ การเบิกใช้ เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้ น โดย
ได้ จดั ให้ มีกระบวนการสาหรับกรณีตา่ งๆ ดังนี ้
10.2.1 การเก็บรวบรวมมข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
X
ดังกล่าว รวมทัง้ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ ในการติดตามและสอบทานการทารายการ

4

เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาปี 2563
คาถาม
ระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังมี
้ การปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ น
ปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมตั ิธุรกรรมหรือทาสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้ องในลักษณะที่มีผลผูกผันกับบริษัทในระยะ
ยาวไปแล้ ว เช่น การทาสัญญาซื ้อขายสินค้ า การให้ ก้ ยู ืม การค ้าประกั น บริ ษัทได้ ติดตามให้ มนั่ ใจ
แล้ ว ว่า มีการปฎิบัติ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ ต กลงกัน ไว้ ต ลอดระยะเวลาที่ มีผ ลผูกพัน บริ ษั ท เช่น
ติดตามการชาระคืนหนี ้ตามกาหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้ น
10.3 บริ ษัทกาหนดให้ การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ
automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริ ษัทกาหนดให้ มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทังระดั
้ บกลุ่มบริ ษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน
ฝ่ ายงาน แผนก หรือกระบวนการ
10.5 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้ าน ต่อไปนี ้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการ
ตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้ าที่อนุมตั ิ
(2) หน้ าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

ใช่

ไม่ ใช่

X

X
X
X

11.
11.1
11.2
11.3
11.4

องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
บริ ษัทควรกาหนดความเกี่ยวข้ องกันระหว่างการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการ
X
ควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ
บริษัทควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้ เหมาะสม
X
บริษัทควรกาหนดการควบคุมด้ านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ เหมาะสม
X
บริ ษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้ มา การพัฒนาและการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้ มีความ
X
เหมาะสม

12.

12.1

12.2
12.3
12.4

12.5

องค์ กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ ตอนการปฏิบัติ เพื่อให้
นโยบายที่กาหนดไว้ นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
บริ ษั ทมีน โยบายที่ รัด กุมเพื่อติด ตามให้ การท าธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร หรื อผู้ที่
X
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ต้ องผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ิที่กาหนด เช่น ข้ อบังคับของบริ ษัท เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื อนาผลประโยชน์ ของ
บริษัทไปใช้ สว่ นตัว
บริษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทาโดยผู้ที่ไม่มีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมนัน้
X
บริ ษั ทมีน โยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมัติ ธุรกรรมค านึ งถึงประโยชน์ สูงสุด ของบริ ษั ท เป็ นส าคัญ และ
X
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
บริ ษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมรวมทัง้ กาหนดแนวทางให้
X
บุคคลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยหรื อร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษัทไม่มีเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้ อนี ้)
บริษัทกาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิโดยผู้บริหารและพนักงาน
X
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คาถาม
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิ บัติ ข องบริ ษั ท ได้ รั บ การน าไปใช้ ใ นเวลาที่ เ หมาะสม โดยบุ ค ลกกรที่ มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมการกระบวนการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้ มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ

ใช่
X

ไม่ ใช่

X

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13.

องค์ กรข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่กาหนดไว้
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่

13.1 บริษัทกาหนดข้ อมูลที่ต้องการใช้ ในการดาเนินงาน ทังข้
้ อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคณ
ุ ภาพและ
เกี่ยวข้ องต่องาน
13.2 บริษัทพิจารณาทังต้
้ นทุนและประโยชน์ที่จะได้ รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้ องของข้ อมูล
13.3 บริษัทดาเนินการเพื่อให้ คณะกรรมการมีข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่าง
ข้ อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้ พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ
13.4 บริษัทดาเนินการเพื่อให้ กรรมการบริษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่
จาเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อยภายในระยะเวลาขันต
้ ่าตามที่กฎหมาย
กาหนด
13.5 บริ ษัทดาเนินการเพื่อให้ รายงานการประชุมคณะกรรมการมีร ายละเอียดตามควรเพื่อให้ สามารถตรวจสอบ
ย้ อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้ อซักถามของ
กรรมการ ความเห็นหรือข้ อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้ วยกับ
เรื่องที่เสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น
13.6 บริษัทมีการดาเนินการดังต่อไปนี ้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้ อย่างครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ที่ ได้ รับ แจ้ งจากผู้สอบบัญ ชีหรื อผู้ต รวจสอบภายในว่า มีข้อบกพร่ องในการควบคุมภายใน
บริษัทได้ แก้ ไขข้ อบกพร่องนันอย่
้ างครบถ้ วนแล้ ว

X
X
X
X

X

X
X

14.

องค์ กรสื่อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรั บผิดชอบต่ อการควบคุมภายในที่จาเป็ นต่ อ
การสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่วางไว้
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
14.1 บริ ษัทมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลภายในอย่างมีประสิทธิ ภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อ
X
สนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริษัทมีการรายงานข้ อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถ
X
เข้ าถึงแหล่งสารสนเทศที่ จาเป็ นต่อการปฏิบัติงาน หรื อสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การ
กาหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้ สามารถติดต่อขอข้ อมูลอื่นจากที่ได้ รับจากผู้บริ หาร รวมทังการติ
้
ดต่อ
สอบถามข้ อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หารตามที่
คณะกรรมการร้ องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หารนอกเหนือจากการ
ประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้ น
14.3 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ บคุ คลต่าง ๆ ภายในบริ ษัทสามารถแจ้ งข้ อมูล
X
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (Whistle-blower hotline)ได้ อย่างปลอดภัย
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เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาปี 2563
15.

องค์ กรได้ ส่ อื สารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่

15.1 บริ ษัทมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลกับผู้มีส่วนได้ เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ศูนย์รับเรื่องร้ องเรียน เป็ นต้ น (infor@atp30.com)
15.2 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสีย ภายนอกองค์กรสามารถแจ้ ง
ข้ อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรือทุจริต (whistleblower hotline) แก่บริษัทได้ อย่างปลอดภัย

ไม่ ใช่

X

X

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16.

องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ ม่ นั ใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่ างครบถ้ วน
เหมาะสม
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่

16.1 บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจและข้ อกาหนดห้ ามฝ่ ายบริ หารและพนักงาน
ปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้ แต่ละส่วนงานติดตามการ
ปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรื อมอบหมายให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น
16.2 บริษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรื อ
การประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน

X

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท

X

16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ

X

16.5 บริษัทกาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

X

16.6 บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

X

X

17.

องค์ กรประเมินและสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
17.1 บริ ษั ทประเมิน ผลและสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และด าเนิ น การเพื่อติ ดตามแก้ ไขอย่าง
X
ทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กาหนดไว้ อย่างมีนยั สาคัญ
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี ้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามี
X
เหตุการณ์ทจุ ริ ตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมายหรื อมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจ
กระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้ อมแนวทางการแก้ ไขปั ญหา (แม้ ว่าจะได้ เริ่ มดาเนินการ
X
จัดการแล้ ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอัน
ควร
17.2.3 รายงานความคื บ หน้ า ในการปรั บ ปรุ งข้ อบกพร่ อ งที่ เป็ นสาระส าคัญ ต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท /
X
คณะกรรมการตรวจสอบ
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บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
รำยงำน และ งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2563

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 2563 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
และงบกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำย
กำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 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 พบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมที่ระบุในข้อกำหนด
นั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือ เรื่ องต่ำงๆที่มีนยั 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 10 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของ
มูลค่ำสุ ทธิ ของยำนพำหนะสำหรับขนส่ งจำนวน 635 ล้ำนบำท และมีค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
จำนวน 60 ล้ำนบำท ซึ่ งในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำดังกล่ำวผูบ้ ริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำ
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของยำนพำหนะสำหรับขนส่ งเหล่ำนั้น ดังนั้นกำรประมำณมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำน
ดังกล่ำวจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อจำนวนของค่ำเสื่ อมรำคำที่บนั ทึกในระหว่ำงปี
ข้ำพเจ้ำได้ทำควำมเข้ำใจและประเมินกระบวนกำรที่ฝ่ำยบริ หำรเลือกใช้ในกำรพิจำรณำมูลค่ำคงเหลือของ
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ข้ำพเจ้ำได้ประเมินข้อสมมติและวิธีกำรที่ผเู ้ ชี่ยวชำญ เช่น ตัวแทนจำหน่ำยยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ งแต่ละประเภท ใช้ในกำรคำนวณหำมูลค่ำคงเหลือของยำนพำหนะสำหรับขนส่ 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 ฯที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5.1
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้ โดยกำรสอบถำม
ผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่บริ ษทั ฯออกแบบไว้ นอกจำกนี้
ข้ำพเจ้ำได้ส่งหนังสื อยืนยันยอดรำยได้ไปยังลูกค้ำรำยหลัก และสุ่ มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยได้จำกกำร
ให้บริ กำรที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี ประกอบกับได้สอบทำนใบลดหนี้ที่บริ ษทั ฯ
ออกให้แก่ลูกค้ำภำยหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี และได้ทำกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชี รำยได้จำกกำร
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 กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้น
มีควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื 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
และเสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือ
ควำมเชื่อมัน่ ในระดับสู ง แต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะ
สำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิด
จำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อ
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ข้อเท็จจริ งแต่ละรำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้
งบกำรเงินเหล่ำนี้
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 เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของ
กำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู้ ริ หำรจัดทำ
• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนิ นงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร
และสรุ 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 องต่ำงๆที่มีนยั สำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้
ไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ
หรื อในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ
เพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์
ที่ผมู้ ีส่วนได้เสี ยสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

กรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 25 กุมภำพันธ์ 2564

5

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน
ยานพาหนะสาหรับขนส่ง
ที่ดิน ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

8

9
10
11

2563

(หน่วย: บาท)
2562

39,960,822
59,968,646
957,112
3,666,549
7,184,129
111,737,258

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

634,663,611
73,815,878
961,757
709,441,246
821,178,504

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

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2563

(หน่วย: บาท)
2562

12
13
14
15

44,975,049
7,460,000
103,083,736
1,763,369
157,282,154

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

14
15
21
16

34,326,300
162,291,433
33,947,714
10,277,032
2,557,500
243,399,979
400,682,133

21,170,000
137,496,219
30,521,375
8,615,405
2,263,500
200,066,499
349,797,236

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 617,310,058 หุ้น
(2562: หุ้นสามัญ 618,750,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 617,310,058 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2563

(หน่วย: บาท)
2562

154,327,514

154,687,500

154,327,514
180,575,750

154,327,514
180,575,750

12,340,000
73,253,107
420,496,371
821,178,504
-

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

17

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรจากการดาเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่จะไม่ ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

19
8
21

21

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ ้นปรับลด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2563

(หน่วย: บาท)
2562

391,093,952
597,060
391,691,012

456,961,077
1,773,567
458,734,644

302,989,501
43,538,997
346,528,498
45,162,514
42,816
(11,013,058)
(1,441,779)
32,750,493
(4,000,412)
28,750,081

339,566,728
51,723,460
391,290,188
67,444,456
156,684
(12,891,285)
54,709,855
(7,888,968)
46,820,887

-

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

28,750,081

46,090,517

0.047
0.047

0.079
0.078

22

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
กาไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชาระแล้ว
130,865,945
23,461,569
154,327,514

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีใหม่ (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี - กาไรสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

154,327,514
154,327,514
154,327,514

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
124,267,984
56,307,766
180,575,750

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

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

-

180,575,750
180,575,750
180,575,750

10,900,000
10,900,000
1,440,000
12,340,000

59,788,031
(1,498,814)
58,289,217
(1,440,000)
(12,346,191)
28,750,081
73,253,107

รวม
335,054,790
58,721,210
(34,275,222)
46,820,887
(730,370)
46,090,517
405,591,295
405,591,295
(1,498,814)
404,092,481
(12,346,191)
28,750,081
420,496,371
-

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
กาไรจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายยานพาหนะสาหรับขนส่ง
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2563

(หน่วย: บาท)
2562

32,750,493

54,709,855

63,962,429
1,441,779
56,688
1,817,327
(42,816)
11,013,058

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

110,998,958

127,751,703

(3,520,224)
(165,712)
8,160,676
325,619

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

(6,641,950)
-571,512
294,000
108,879,855
(155,700)
4,067,306
(3,865,919)
108,925,542

1,408,090
1,426,513
295,000
127,228,754
(267,601)
3,395,140
(4,515,035)
125,841,258

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
จ่ายชาระเจ้าหนี้ ค่าซื้ อทรัพย์สิน
ซื้ อยานพาหนะสาหรับขนส่ง อาคารและอุปกรณ์
ซื้ อที่ดิน
เงินสดรับจากการจาหน่ายยานพาหนะสาหรับขนส่ง
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จ่ายชาระคืนเงินต้นของหนี้ สินตามสัญญาเช่า
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
สิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการทาสัญญาเช่า
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชาระ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2563

(หน่วย: บาท)
2562

839,331
(178,109)
(19,816,788)
42,816
(19,112,750)

(10,260)
(704,388)
(7,854,580)
(34,183,931)
1,300,000
156,684
(41,296,475)

(11,967,609)
5,000,000
(5,000,000)
23,416,300
(3,630,000)
(75,168,507)
(11,061,060)
(12,350,746)
(90,761,622)
(948,830)
40,909,652
39,960,822
-

5,554,177
22,000,000
58,721,210
(120,818,173)
(12,891,285)
(34,268,879)
(81,702,950)
2,841,833
38,067,819
40,909,652
-

103,464,697
11,932,030

37,329,000
178,109

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศไทย
ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯคือ กำรให้บริ กำรขนส่ ง ที่ อยู่ตำมที่ จดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯอยู่ที่ 700/199 หมู่ที่ 1
ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี
1.2 กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ปัจจุบนั ได้ขยำยวงกว้ำงขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง
ทำให้เกิ ดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมี ผลกระทบต่อธุ รกิ จและอุ ตสำหกรรมส่ วนใหญ่ สถำนกำรณ์
ดังกล่ำวอำจนำมำซึ่ งควำมไม่แน่ นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรดำเนิ นธุ รกิ จ ฝ่ ำยบริ หำร
ของบริ ษทั ฯติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำ
ของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรหนี้สินและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งนี้ฝ่ำยบริ หำรได้ใช้ประมำณกำร
และดุลยพินิจในประเด็นต่ำงๆ เมื่อสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง
2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงิ นนี้ จดั ท ำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ ก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิช ำชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ นตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี 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 ฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกำรตี ควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับ
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชัดเจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บตั ิ
ทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
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กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำวมำถื อปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
ต่ อ งบกำรเงิ น ของบริ ษ ัท ฯ อย่ ำ งไรก็ ต ำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ ใหม่ ซ่ ึ งได้ มี
กำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิ น ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นกลุ่ มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ ยวกับกำรจัดประเภทและ
กำรวัด มู ล ค่ ำ เครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น ด้ว ยมู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมหรื อ รำคำทุ น ตัด จ ำหน่ ำ ยโดยพิ จ ำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตำมสั ญญำและแผนธุ รกิ จของกิ จกำร
หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำน
เครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้น และหลักกำรเกี่ ยวกับกำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรน ำมำตรฐำนกลุ่ ม นี้ มำถื อ ปฏิ บ ัติ มี ผ ลกระทบต่ อ งบกำรเงิ น ของบริ ษ ัท ฯจำกกำรรั บ รู ้ ร ำยกำร
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินโดยไม่จำเป็ นต้องรอให้เหตุกำรณ์ที่มี
กำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเกิดขึ้นจริ ง
ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีแสดงอยูใ่ นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สั ญญำเช่ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ และ
กำรตี ค วำมมำตรฐำนบัญ ชี ที่ เ กี่ ย วข้อ ง มำตรฐำนฉบับ นี้ ได้ก ำหนดหลัก กำรของกำรรั บ รู ้ ร ำยกำร
กำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้ผเู ้ ช่ำรับรู ้สินทรัพย์
และหนี้ สินสำหรับสัญญำเช่ ำทุกรำยกำรที่ มีระยะเวลำในกำรเช่ ำมำกกว่ำ 12 เดื อน เว้นแต่สินทรั พย์
อ้ำงอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชี สำหรับผูใ้ ห้เช่ ำไม่มีกำรเปลี่ ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17
ผูใ้ ห้เช่ำยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำกำรเงิน
ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีแสดงอยูใ่ นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4
ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2564
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ นฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิ นที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน
เพื่ อให้มี เนื้ อหำเท่ ำ เที ย มกับ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำ งประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ น
กำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษ ัท ฯพิ จ ำรณำว่ ำ มำตรฐำนดัง กล่ ำ วจะไม่ มี ผ ลกระทบอย่ ำ งมี ส ำระส ำคัญ ต่ อ
งบกำรเงินของบริ ษทั ฯในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
4. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบั ญชี เนื่ องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำถือปฏิบัติ
ตำมที่ ก ล่ ำ วในหมำยเหตุ ป ระกอบงบกำรเงิ น ข้อ 3 บริ ษัท ฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิในระหว่ำงปี ปั จจุบนั
โดยบริ ษทั ฯได้เลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุ งกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
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ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี ต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 เนื่องจำก
กำรนำมำตรฐำนเหล่ำนี้มำถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

31 ธันวำคม
2562
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน ส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำร
มำตรฐำน
รำยงำนทำงกำรเงิน
กำรรำยงำน
กลุ่มเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิน
ทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16

1 มกรำคม
2563

59,764
16,237

(1,874)
-

(628)

57,890
15,609

43,847

-

5,480

49,327

(94,731)

-

(1,577)

(96,308)

(137,496)
(30,521)

375

(3,275)
-

(140,771)
(30,146)

(59,788)

(1,499)

-

(58,289)

4.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน
ผลกระทบที่ มี ต่ อ ก ำไรสะสม ณ วัน ที่ 1 มกรำคม 2563 จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตั ิครั้งแรกเกิดจำกกำรรับรู ้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นต่อ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯวัดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย
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4.2 สั ญญำเช่ ำ
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก บริ ษทั ฯรับรู ้หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
ส ำหรั บ สั ญ ญำเช่ ำ ที่ เ คยจัด ประเภทเป็ นสั ญ ญำเช่ ำ ด ำเนิ น งำนด้ว ยมู ล ค่ ำ ปั จ จุ บ ันของเงิ น จ่ ำ ยช ำระตำม
สั ญ ญำเช่ ำ ที่ เ หลื อ อยู่คิ ด ลดด้ว ยอัต รำดอกเบี้ ย เงิ น กู้ยื ม ส่ ว นเพิ่ ม ของบริ ษ ัท ฯ ณ วัน ที่ 1 มกรำคม 2563
สำหรับสัญญำเช่ ำที่ เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ ำกำรเงิ น บริ ษทั ฯรับรู ้ มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพ ย์และ
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำด้วยมูลค่ำ ตำมบัญชี เดิ มก่ อนวันที่ นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 16
มำถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หัก: สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำที่สินทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ
บวก: สิ ทธิ เลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำ
หัก: สัญญำที่พิจำรณำเป็ นสัญญำบริ กำร
หัก: ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
อัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ มื ส่ วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (ร้อยละต่อปี )
ประกอบด้วย
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำหมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน
5.

(หน่วย: พันบำท)
2,365
(99)
3,784
(939)
(259)
4,852
232,227
237,079
3.72 - 4.50

96,308
140,771
237,079

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

5.1 กำรรับรู้ รำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำย
รำยได้ ค่ำบริกำร
รำยได้ค่ำบริ กำรรับรู ้เมื่อกิจกำรให้บริ กำรเรี ยบร้อยแล้ว
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ ยจำกหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ ว ดั มู ลค่ ำ ด้วยรำคำทุ นตัดจำหน่ ำยคำนวณโดยใช้วิธีด อกเบี้ ย
ที่แท้จริ งและรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
5

5.2 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 เดือนนับจำกวันที่ไ ด้มำและไม่มีขอ้ จำกัด
ในกำรเบิกใช้
5.3 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
5.4 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
เครื่ องมือเครื่ องใช้
ยำนพำหนะ

10
5 และ 10
5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดิน ยำนพำหนะสำหรับขนส่ งระหว่ำงประกอบ และสิ นทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำง
บริ ษทั ฯตัดรำยกำรยำนพำหนะสำหรับขนส่ งและอุปกรณ์ออกจำกบัญชีเมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิ ง เศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรั พย์ รำยกำรผลกำไรหรื อ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ จะรับรู้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั
ออกจำกบัญชี
5.5 ต้ นทุนกำรกู้ยมื
ต้นทุ นกำรกู้ยืมของเงิ นกู้ที่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่ อสร้ ำง หรื อกำรผลิ ตสิ นทรั พย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำน
ในกำรแปลงสภำพให้พร้ อมใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุ นของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรั พย์น้ นั
จะอยู่ ใ นสภำพพร้ อ มที่ จ ะใช้ ไ ด้ต ำมที่ มุ่ ง ประสงค์ ส่ ว นต้น ทุ น กำรกู้ยื ม อื่ น ถื อ เป็ นค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในงวด
ที่เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น
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5.6 สั ญญำเช่ ำ
นโยบายการบัญชี ที่ถือปฏิ บัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
บริ ษทั ฯจะบันทึ กสิ นทรั พย์สิทธิ กำรใช้และหนี้ สิ นตำมสั ญญำเช่ ำส ำหรั บสั ญญำเช่ ำ ทุ กสั ญญำ ณ วันที่
สิ นทรัพย์ที่เช่ำพร้อมใช้งำน (วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล) ยกเว้นสัญญำเช่ำที่มีอำยุไม่เกิน 12 เดือนหรื อสัญญำ
เช่ำสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่ำต่ำบริ ษทั ฯจะบันทึกค่ำเช่ำเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ และปรับปรุ ง
ด้วยกำรวัดมูลค่ำของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำใหม่ (ถ้ำมี ) รำคำทุ นของสิ นทรั พย์สิทธิ กำรใช้ประกอบด้วย
จำนวนเงินของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวัดมูลค่ำเริ่ มแรก ต้นทุนทำงตรงเริ่ มแรก และจำนวนเงินที่จ่ำย
ชำระในวันที่สัญญำเช่ ำเริ่ มมีผลหรื อก่ อนวันที่สัญญำเช่ ำเริ่ มมี ผล หักด้วยเงินชดเชยหรื อผลตอบแทนอื่น
ที่ได้รับจำกผูใ้ ห้เช่ำ
ค่ ำ เสื่ อ มรำคำของสิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ำรใช้ค ำนวณจำกรำคำทุ น โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตำมอำยุ สั ญ ญำเช่ ำ หรื อ
อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์หำกมีกำรโอนควำมเป็ นเจ้ำของในสิ นทรัพย์ที่เช่ ำให้กบั
บริ ษทั ฯเมื่อสิ้ นสุ ดอำยุสัญญำเช่ำ ดังนี้
พื้นที่อำคำรและลำนจอดรถ
อุปกรณ์
ยำนพำหนะ
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง

ตำมอำยุสัญญำเช่ำ
ตำมอำยุสัญญำเช่ำ
5 ปี
10 ปี

สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้แสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและ
อุปกรณ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำ
หนี้ สิ น ตำมสั ญ ญำเช่ ำ วัด มู ล ค่ ำ ด้ว ยมู ล ค่ ำ ปั จ จุ บ ัน ของจ ำนวนเงิ น ที่ ต้อ งจ่ ำ ยตำมสั ญ ญำเช่ ำ ตลอดอำยุ
สัญญำเช่ำ คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำเช่ ำหรื ออัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของบริ ษทั ฯ
หลัง จำกวันที่ สั ญญำเช่ ำ เริ่ ม มี ผ ลมู ล ค่ ำ ตำมบัญชี ข องหนี้ สิ น ตำมสั ญ ญำเช่ ำ จะเพิ่ ม ขึ้ นจำกดอกเบี้ ย ของ
หนี้ สิ นตำมสั ญญำเช่ ำ และลดลงจำกกำรจ่ ำ ยช ำระหนี้ สิ น ตำมสั ญญำเช่ ำ และจะถู ก วัดมู ล ค่ ำ ใหม่ เมื่ อ มี
กำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำ
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นโยบายการบัญชี ที่ถือปฏิ บัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สั ญญำเช่ ำ ยำนพำหนะส ำหรั บ ขนส่ ง และอุ ป กรณ์ 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 ป กรณ์ ที่ ค วำมเสี่ ย งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำ ของ
ส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถื อเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน
รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
5.7 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
5.8 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์ ทไี่ ม่ ใช่ สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ที่ดิน
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้หรื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯ หำกมี
ข้อบ่งชี้ ว่ำสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯรับรู ้ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ของสิ นทรั พย์มีมูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรั พย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื น หมำยถึง
มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
5.9 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

8

ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พนักงำนจ่ำยสมทบ
และเงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์
ของบริ 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
5.10 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
5.11 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

9

บริ ษทั ฯรับรู้ 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
5.12 เครื่องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการบัญชี ที่ถือปฏิ บัติตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563
บริ ษทั ฯรั บรู ้ รำยกำรเมื่ อเริ่ มแรกของสิ นทรั พย์ทำงกำรเงิ นด้วยมูลค่ำยุติธรรมบวกต้นทุ นกำรทำรำยกำร
ยกเว้นลูกหนี้ กำรค้ำที่บริ ษทั ฯรับรู ้ ดว้ ยรำคำของรำยกำรตำมที่กล่ำวไว้ในนโยบำยกำรบัญชี เรื่ องกำรรั บรู ้
รำยได้ และจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย โดยใช้วิธี
ดอกเบี้ ย ที่ แท้จริ ง และต้องมี ก ำรประเมิ นกำรด้อยค่ ำ ผลก ำไรและขำดทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจำกกำรตัดรำยกำร
กำรเปลี่ยนแปลง หรื อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน บริ ษทั ฯจะตัด
รำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินออกจำกบัญชีเมื่อสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้สิ้นสุ ดลง
หรื อ เมื่ อ บริ ษ ัท ฯโอนสิ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ กระแสเงิ น สด ควำมเสี่ ย งและผลตอบแทนเกื อ บทั้ง หมดหรื อ
กำรควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯรับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกสำหรับหนี้ สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนกำรทำรำยกำรและ
จัดประเภทเป็ นหนี้ สิ นทำงกำรเงิ นที่ วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยวิธี รำคำทุ นตัดจำหน่ ำยโดยใช้วิธีดอกเบี้ ย
ที่ แท้จริ ง ซึ่ ง ค ำนึ ง ถึ ง ค่ ำ ธรรมเนี ย มหรื อ ต้น ทุ น ที่ ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของอัต รำดอกเบี้ ย ที่ แท้จ ริ ง นั้น ด้ว ย
ผลกำไรและขำดทุนที่เกิ ดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำรหนี้ สินทำงกำรเงิ นและกำรตัดจำหน่ ำยตำมวิธีดอกเบี้ ยที่
แท้จริ งรับรู ้ ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน โดยค่ำตัดจำหน่ ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของต้นทุนทำงกำรเงิ น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะตัดรำยกำรหนี้ สินทำงกำรเงินเมื่อมีกำรปฏิบตั ิตำม กำรยกเลิก หรื อ
กำรสิ้ นสุ ดลงของภำระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว
สิ นทรั พย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นจะนำมำหักกลบกันและแสดงด้วยยอดสุ ทธิ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น
เมื่ อกิ จกำรมี สิทธิ บงั คับใช้ได้ตำมกฎหมำยในกำรหักกลบจำนวนเงิ นที่ รับรู ้ และมี ควำมตั้งใจที่ จะชำระ
ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อจะรับสิ นทรัพย์พร้อมชำระหนี้สิน
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กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
บริ ษ ัท ฯพิ จ ำรณำควำมเสี่ ย งด้ำ นเครดิ ต และกำรผิ ด สั ญ ญำจำกกำรค้ำ งช ำระกำรจ่ ำ ยเงิ น ตำมสั ญ ญำ
และข้อ มู ล ภำยในหรื อ ข้อ มู ล ภำยนอกอื่ น และรั บ รู ้ ค่ ำ เผื่ อ ผลขำดทุ น ด้ำ นเครดิ ต ที่ ค ำดว่ ำ จะเกิ ด ขึ้ น
ของสิ นทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ นโดยค ำนวณจำกผลต่ ำ งของกระแสเงิ นสดที่ จะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำ
กับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริ ษทั ฯคำดว่ำจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งโดยประมำณ
ของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ได้มำ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรคำนวณผลขำดทุน
ด้ำ นเครดิ ต ที่ ค ำดว่ ำ จะเกิ ด ขึ้ น ส ำหรั บ ลู ก หนี้ กำรค้ำ โดยอ้ำ งอิ ง จำกข้อ มู ล ผลขำดทุ น ด้ำ นเครดิ ต จำก
ประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเกี่ยวกับลูกหนี้ น้ นั และสภำพแวดล้อม
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ
นโยบายการบัญชี ที่ถือปฏิ บัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
ลู ก หนี้ กำรค้ำ และลู ก หนี้ อื่ น แสดงมู ล ค่ ำ ตำมจ ำนวนมู ล ค่ ำ สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ บริ ษ ัท ฯบัน ทึ ก ค่ ำ เผื่ อ หนี้
สงสัยจะสู ญสำหรั บผลขำดทุ นโดยประมำณที่อำจเกิ ดขึ้นจำกกำรเก็บเงิ นจำกลู กหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไป
พิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
5.13 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 อขำยในตลำดที่ มีส 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 มูลอื่ นที่ สำมำรถสั ง เกตได้ข องสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมูล ทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
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ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจำ
6.

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
ค่ ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตทีค่ ำดว่ ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้
ดุ ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุ นด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึ ง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่คำดกำรณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้ำที่มี
ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตที่คล้ำยคลึ งกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตจำกประสบกำรณ์ ในอดี ต
และกำรคำดกำรณ์ สภำวะเศรษฐกิ จของบริ ษทั ฯอำจไม่ได้บ่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกค้ำที่เกิ ดขึ้นจริ ง
ในอนำคต
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 น จำกกำรด้อยค่ ำ หำกคำดว่ำ มู ล ค่ ำ ที่ ค ำดว่ำ
จะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้อง
กับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคต ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ นตำมโครงกำรผลประโยชน์ หลัง ออกจำกงำนของพนัก งำน ประมำณขึ้ นตำมหลัก คณิ ตศำสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
ในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
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7.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯมีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไป
ตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ำ และเกณฑ์ ตำมที่ ตกลงกันระหว่ำ งบริ ษ ัทฯและบุ ค คลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ย วข้อ งกัน
เหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
2563
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ต้นทุนบริ กำรรถร่ วม
ค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำย
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำย
ค่ำที่ปรึ กษำ

4.3
4.3
1.5
0.6

2562
4.9
6.3
2.1
0.6

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
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 2563 และ 2562
มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
2563
2562
ค่ ำเบีย้ ประกันภัยจ่ ำยล่วงหน้ ำ - กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
325
3,300
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรร่ วมกัน)
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ - บุคคลและกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 13)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ผูบ้ ริ หำรและน้องชำยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร)

782
319
1,101

875
320
1,195

330

2,901

ค่ ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ ำย - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 13)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรร่ วมกัน)

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯมี ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
2563
2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น
12,900
13,591
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
794
1,741
รวม
13,694
15,332
13

8.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 แยกตำมอำยุหนี้ ที่คงค้ำง
นับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
2563
2562
ลูกหนี้กำรค้ำ
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
56,496
53,906
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
932
1,958
3 - 6 เดือน
955
6 - 12 เดือน
854
160
2,461
396
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
60,743
57,375
(3,315)
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ
57,428
57,375
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรค้ำงรับ
2,401
1,867
เงินทดรองจ่ำย
140
82
440
ลูกหนี้อื่น
59,969
59,764
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
กำรเปลี่ ยนแปลงของบัญชี ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นของลูกหนี้ กำรค้ำมีรำยละเอี ยด
ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 4)
1,874
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
1,441
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
3,315

9.

เงินฝำกธนำคำรทีม่ ีภำระคำ้ ประกัน
ยอดคงเหลือของเงินฝำกธนำคำรนี้บริ ษทั ฯได้นำไปค้ ำประกันหนังสื อค้ ำประกันธนำคำร
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10. ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
(หน่วย: พันบำท)
ยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ง
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
(หมำยเหตุ 15)
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
(หมำยเหตุ 15)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่ตดั จำหน่ ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี

ยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ ง
ระหว่ำงประกอบ

รวม
ยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ ง

สิ นทรัพย์
สิ ทธิกำรใช้

รวม

835,686
43,308
(2,553)
(911)
875,530

200
675
(564)
311

835,886
43,983
(2,553)
(1,475)
875,841

-

835,886
43,983
(2,553)
(1,475)
875,841

(414,686)
4,083
(245)
136
464,818

136
(447)
-

(414,686)
4,219
(245)
(311)
464,818

414,686
103,221
517,907

107,440
(245)
(311)
982,725

234,524
55,507
(1,523)
(282)
288,226

-

234,524
55,507
(1,523)
(282)
288,226

-

234,524
55,507
(1,523)
(282)
288,226

(70,886)
26,948
(196)
244,092

-

(70,886)
26,948
(196)
244,092

70,886
33,083
103,969

60,031
(196)
348,061

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

587,304

311

587,615

-

587,615

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

220,726

-

220,726

413,938

634,664

2562 (รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรให้บริ กำร)

55,507

2563 (รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรให้บริ กำร)

60,031

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมี ยำนพำหนะสำหรั บขนส่ งจำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ ำวมีจำนวนเงิ นประมำณ
125 ล้ำนบำท (2562: 81 ล้ำนบำท)
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11. ทีด่ ิน ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์
(หน่ วย: พันบำท)
ส่ วนปรับปรุ ง
อำคำรเช่ำ

ที่ดิน
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ซื้ อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
โอน

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สำนักงำน

เครื่ องมือเครื่ องใช้

รวม
ที่ดิน ส่ วนปรับปรุ ง
อำคำรเช่ำและอุปกรณ์

ทรัพย์สิน
ระหว่ำงก่อสร้ำง

ยำนพำหนะ

สิ นทรัพย์
สิ ทธิกำรใช้

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
รำยกำรปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ (หมำยเหตุ 4, 15)
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ (หมำยเหตุ 15)
ซื้ อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
โอน
ดอกเบี้ยจ่ำยที่ถือเป็ นต้นทุน

34,184
34,184
-

8,789
154
50
8,993
100
30
-

5,336
866
(132)
6,070
133
(51)
-

1,669
154
(4)
14
1,833
136
(23)
311
-

1,635
1,475
3,110
(1,475)
-

204
(64)
140
27,161
(30)
48

17,429
35,562
(136)
1,475
54,330
(1,475)
27,530
(74)
311
48

5,480
1,475
244
-

17,429
35,562
(136)
1,475
54,330
5,480
27,774
(74)
311
48

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

34,184

9,123

6,152

2,257

1,635

27,319

80,670

7,199

87,869

-

2,996
686
3,682
619
-

3,877
617
(122)
4,372
528
(47)

1,225
154
(3)
1,376
215
(19)

460
311
282
1,053
(429)
163
-

-

8,558
1,768
(125)
282
10,483
(429)
1,525
(66)

429
2,111
-

8,558
1,768
(125)
282
10,483
3,636
(66)

-

4,301

4,853

1,572

787

-

11,513

2,540

14,053

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

34,184

5,311

1,698

457

2,057

140

43,847

-

43,847

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

34,184

4,822

1,299

685

848

27,319

69,157

4,659

73,816

ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่ตดั จำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ (หมำยเหตุ 15)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่ตดั จำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2562 (จำนวน 1.6 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นต้นทุนกำรให้บริ กำร)

1,768

2563 (จำนวน 1.8 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นต้นทุนกำรให้บริ กำร)

3,636
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์ จำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำ
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมี จำนวนเงิ น
ประมำณ 6 ล้ำนบำท (2562: 5 ล้ำนบำท)
บริ ษทั ฯได้รับเงินกูย้ ืมจำกธนำคำรพำณิ ชย์แห่งหนึ่งเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำรและได้รวมต้นทุนกำรกูย้ มื
เข้ำเป็ นรำคำทุนของโครงกำรโดยคำนวณจำกอัตรำกำรตั้งขึ้นเป็ นทุนในอัตรำร้อยละ 3.72
บริ ษ ัทฯได้น ำที่ ดิ น และอำคำรมู ลค่ ำสุ ทธิ ตำมบัญชี จ ำนวนประมำณ 34 ล้ำนบำท (2562: 34 ล้ำนบำท)
ไปค้ ำประกันเงินกูย้ มื ที่ได้รับจำกธนำคำรพำณิ ชย์ดงั กล่ำว
12. เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษ ทั ฯมี วงเงิ นเบิ ก เกิ นบัญชี ธ นำคำรที่ ย งั ไม่ ไ ด้เบิ ก ใช้จำนวน 31 ล้ำนบำท
(2562: 19 ล้ำนบำท)
13. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)
เจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้ค่ำซื้ อทรัพย์สิน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)
เงินทดรองรับ
รวม

2563
27,023
1,101
884
11,932
3,483
330
222
44,975

(หน่วย: พันบำท)
2562
28,641
1,195
1,034
178
5,735
2,901
184
39,868

14. เงินกู้ยมื ระยะยำว

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

(หน่วย: พันบำท)
2563
2562
41,786
22,000
(7,460)
(830)
34,326
21,170
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ในปี 2562 และ 2563 บริ ษ ทั ฯได้เบิ กเงิ นกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรพำณิ ชย์แห่ งหนึ่ งจ ำนวน 30.4 ล้ำนบำท
ซึ่ งมีกำหนดชำระคื นเงิ นต้นเป็ นรำยเดื อนเริ่ มตั้งแต่เดื อนธันวำคม 2563 และคิดดอกเบี้ยในอัตรำที่ อำ้ งอิ งกับ
อัตรำดอกเบี้ ยเงิ นกู้ยืมขั้นต่ ำ เงิ นกู้ยืมดังกล่ ำวค้ ำประกันโดยกำรจดทะเบี ยนจำนองที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ ำง
และในปี 2563 บริ ษทั ฯได้ทยอยจ่ำยคืนเงินต้นแล้วเป็ นจำนวน 3.6 ล้ำนบำท
นอกจำกนั้น ในเดื อ นเมษำยน 2563 บริ ษ ัท ฯได้รั บ เงิ น กู้ยื ม จำกธนำคำรแห่ ง เดี ย วกัน ตำมมำตรกำร
สิ นเชื่ อดอกเบี้ ยต่ ำเพื่อช่ วยเหลื อผูป้ ระกอบกำรที่ ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของเชื้ อไวรั สโคโรนำ
(COVID-19) จำนวน 15 ล้ำนบำท ซึ่ งมีกำหนดชำระคืนเงิ นต้นเป็ นรำยเดื อนเริ่ มตั้งแต่เดื อนเมษำยน 2565
และคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 2 โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษ ทั ฯมี วงเงิ นกู้ยืม ระยะยำวตำมสัญญำเงิ นกู้ที่ ย งั ไม่ไ ด้เบิ ก ใช้เป็ นจำนวน
9.6 ล้ำนบำท (2562: 18 ล้ำนบำท)
15. สั ญญำเช่ ำ
บริ ษทั ฯทำสัญญำเช่ำสิ นทรัพย์เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ โดยมีอำยุสัญญำระหว่ำง 1 - 5 ปี
ก) สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิ กำรใช้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิม่ ขึ้น
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ ง
343,800
103,221
(33,083)
413,938

ที่ดิน ส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์
พื้นที่อำคำร
เครื่ องตกแต่งและ
และลำนจอดรถ เครื่ องใช้สำนักงำน ยำนพำหนะ
5,076
404
1,046
242
2
(1,860)
(103)
(148)
3,458
303
898

รวม
6,526
244
(2,111)
4,659

รวมสิ นทรัพย์
สิ ทธิกำรใช้
350,326
103,465
(35,194)
418,597

ข) หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำ

จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุ ทธิจำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบำท)
2563
2562
279,816
244,837
(14,441)
(12,610)
265,375
232,227
(103,084)
(94,731)
162,291
137,496

กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิ ดเผยข้อมูลอยูใ่ นหมำยเหตุ 27.1
ภำยใต้หวั ข้อควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
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ค) ค่ ำใช้ จ่ำยเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำทีร่ ับรู้ ในส่ วนของกำไรหรือขำดทุน

ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
35,194
9,668

16. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน แสดงได้
ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
2563
2562
8,615
5,001
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน:
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
1,610
1,484
ต้นทุนดอกเบี้ย
207
171
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
1,314
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนทำงกำรเงิน
913
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
(155)
(268)
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี
10,277
8,615
ในปี 2562 บริ ษ ัท ฯบัน ทึ ก ส ำรองผลประโยชน์ ร ะยะยำวของพนัก งำนเพิ่ ม ขึ้ น จ ำนวน 1.3 ล้ำ นบำท
จำกกำรกำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยรับรู้
ต้นทุนบริ กำรในอดี ต เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุ นสำหรับปี 2562 เนื่ องจำกเป็ นกำรแก้ไข
โครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
บริ ษทั ฯคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ เป็ นจำนวนประมำณ
0.1 ล้ำนบำท (2562: 0.3 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษทั ฯประมำณ 12 ปี (2562: 12 ปี )
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สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (ขึ้นอยูก่ บั ชนิดกำรจ้ำงงำน)

2563
(ร้อยละต่อปี )
1.4
4-6

2562
(ร้อยละต่อปี )
1.6
4-6

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5
อัตรำคิดลด
(0.4)
0.5
(0.3)
0.3
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
0.5
(0.5)
0.4
(0.3)
17. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2563 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
จำกจำนวน 154.69 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญจำนวน 618.75 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.25 บำท) เป็ นจำนวน
154.33 ล้ำ นบำท (หุ ้น สำมัญ จ ำนวน 617.31 ล้ำ นหุ ้น มู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้หุ้ น ละ 0.25 บำท) โดยกำรยกเลิ ก
หุ ้นสำมัญที่ ยงั ไม่ได้จำหน่ ำยจำนวน 1.44 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท ซึ่ งสำรองไว้ส ำหรั บ
กำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญของผูถ้ ื อใบส ำคัญแสดงสิ ทธิ (ATP30-W1) และบริ ษทั ฯได้จดทะเบี ยนกำรลด
ทุนจดทะเบียนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 15 เมษำยน 2563
18. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
ก ำไรสุ ท ธิ ป ระจ ำปี ส่ ว นหนึ่ งไว้เ ป็ นทุ น ส ำรองไม่ น้ อ ยกว่ ำ ร้ อ ยละ 5 ของก ำไรสุ ท ธิ ป ระจ ำปี หัก ด้ ว ย
ยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้
19. ต้ นทุนทำงกำรเงิน

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยของเงินกูย้ ืม
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยของหนี้สินจำกสัญญำเช่ำ
รวม

(หน่วย: พันบำท)
2563
2562
1,345
731
9,668
12,160
11,013
12,891
20

20. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

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

2563
111,759
38,066
63,962
18,144
72,011
24,399

(หน่วย: พันบำท)
2562
116,749
57,743
57,597
16,266
95,682
24,614

21. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
2562

2563
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

199

712

3,801
4,000

7,177
7,889

จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
2563
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขำดทุนจำกประมำณ
กำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย

-

(หน่วย: พันบำท)
2562
(183)
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้

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

2563
32,750

(หน่วย: พันบำท)
2562
54,710

ร้อยละ 20
6,550

ร้อยละ 20
10,942

141
(2,691)
(2,550)
4,000

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

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้
2563
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวม
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม - ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
สัญญำเช่ำ (2562: หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน)
รวม
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบำท)
2562

2,055
663
2,718

1,723
1,723

26,110
10,555
36,665
33,947

24,798
7,446
32,244
30,521
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22. กำไรต่ อหุ้น
ก ำไรต่ อหุ ้นขั้นพื้ นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรสำหรั บ ปี (ไม่ รวมก ำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น) ด้วยจำนวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
กำไรต่อหุ ้นปรั บลดคำนวณโดยหำรกำไรสำหรั บปี (ไม่รวมกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น) ด้วยผลรวมของ
จ ำนวนถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำ หนัก ของหุ ้ น สำมัญ ที่ อ อกอยู่ใ นระหว่ำ งปี กับ จ ำนวนถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำ หนัก ของ
หุ ้นสำมัญที่บริ ษทั ฯอำจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสำมัญ โดยสมมติวำ่
ได้มีกำรแปลงเป็ นหุน้ สำมัญ ณ วันต้นงวด
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนและกำไรต่อหุ น้ ปรับลด แสดงกำรคำนวณได้ดงั นี้
กำไรสำหรับปี สิ้นสุด
จำนวนหุน้ สำมัญ
วันที่ 31 ธันวำคม
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
2563
2562
2563
2562
(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

28,750

46,821

617,310

590,434

-

-

-

11,044

28,750

46,821

617,310

601,478

กำไรต่อหุน้
2563
2562
(บำท)
(บำท)
0.047

0.079

0.047

0.078

23. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่ วนงำนและประเมิ นผลกำรดำเนิ นงำนของส่ วนงำน ทั้งนี้ ผูม้ ี อำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำน
ของบริ ษทั ฯคือ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรของบริ ษทั ฯ
บริ ษ ทั ฯดำเนิ น ธุ รกิ จหลัก ในส่ ว นงำนด ำเนิ น งำนที่ ร ำยงำนเพี ย งส่ ว นงำนเดี ย วคื อ ให้บ ริ ก ำรรถรั บ ส่ ง
พนั ก งำน และบริ ษัท ฯด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ในเขตภู มิ ศ ำสตร์ เ ดี ย วคื อ ประเทศไทย บริ ษัท ฯประเมิ น ผล
กำรปฏิ บ ตั ิ ง ำนของส่ วนงำนโดยพิ จำรณำจำกก ำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรดำเนิ นงำนซึ่ ง วัดมู ล ค่ ำ โดยใช้
เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนและสิ นทรัพย์รวมในงบกำรเงิน
ดัง นั้น รำยได้ ก ำไรจำกกำรดำเนิ นงำน และสิ นทรั พ ย์ที่ แสดงอยู่ใ นงบกำรเงิ น จึ ง ถื อเป็ นกำรรำยงำน
ตำมส่ วนงำนดำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ในปี 2563 และ 2562 บริ ษัท ฯไม่ มี ร ำยได้จ ำกลู ก ค้ำ รำยใดที่ มี มู ล ค่ ำ เท่ ำ กับ หรื อมำกกว่ ำ ร้ อ ยละ 10
ของรำยได้ของกิจกำร
23

24. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ
พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดื อนในอัตรำร้ อยละ 3 ของเงินเดือน
กองทุ นส ำรองเลี้ ย งชี พ นี้ บ ริ ห ำรโดยกองทุ นส ำรองเลี้ ย งชี พ เค มำสเตอร์ พูล ฟั น ด์ ซึ่ งจดทะเบี ย นแล้ว
และจะจ่ ำ ยให้ แ ก่ พ นั ก งำนเมื่ อ พนั ก งำนนั้ น ออกจำกงำนตำมระเบี ย บว่ ำ ด้ ว ยกองทุ น ของบริ ษัท ฯ
ในปี 2563 บริ ษทั ฯรับรู ้เงินสมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 1.3 ล้ำนบำท (2562: 1.2 ล้ำนบำท)
25. เงินปันผล
อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2562
เงินปั นผลระหว่ำงกำลสำหรับปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2562
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2562

เงินปั นผลจ่ำย
(ล้ำนบำท)

เงินปั นผลจ่ำยต่อหุน้
(บำท)

21.9

0.04

12.3
34.2

0.02
0.06

12.4
12.4

0.02
0.02

เงินปั นผลประจำปี 2561

เงินปั นผลประจำปี 2562
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2563

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2563

26. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
26.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำน โรงจอดรถ
และลำนจอดรถจำนวน 1.3 ล้ำนบำท
26.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำบริกำร
บริ ษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำบริ กำรต่ำงๆ เช่น สัญญำกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ
โดยเฉลี่ย 1 - 4 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีจำนวนเงิ นขั้นต่ ำที่ตอ้ งจ่ำยภำยในหนึ่ งปี ภำยใต้สัญญำบริ กำรจำนวน
0.1 ล้ำนบำท (2562: 0.9 ล้ำนบำท)
26.3 หนังสื อคำ้ ประกันธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมี หนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ฯเหลื ออยู่เป็ น
จำนวนเงิน 13 ล้ำนบำท (2562: 6.7 ล้ำนบำท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติ
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
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27. เครื่องมือทำงกำรเงิน
27.1 วัตถุประสงค์ และนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด ลูกหนี้ กำรค้ำ
และลูกหนี้อื่น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น เงินกูย้ มื ระยะยำวและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยง
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
ควำมเสี่ ยงด้ ำนเครดิต
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตที่เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ กำรค้ำและเงินฝำกธนำคำร โดยจำนวนเงินสู งสุ ดที่
บริ ษทั ฯอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่อคือ มูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ลูกหนี้การค้ า
บริ ษทั ฯบริ หำรควำมเสี่ ยงโดยใช้นโยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเชื่ ออย่ำงเหมำะสม รวมถึง
บริ ษทั ฯมีกำรติดตำมยอดคงค้ำงของลูกหนี้ กำรค้ำอย่ำงสม่ำเสมอจึงไม่คำดว่ำจะเกิ ดผลขำดทุนทำงกำรเงิน
ที่มีสำระสำคัญ และกำรให้สินเชื่ อของบริ ษทั ฯเป็ นกำรให้สินเชื่ อแบบไม่กระจุกตัวสู ง เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ
มีฐำนลูกค้ำจำนวนมำกและอยูห่ ลำกหลำยกลุ่มอุตสำหกรรม
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนบริ ษทั ฯพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำก
อำยุหนี้ ค งค้ำ งนับ จำกวัน ที่ ถึ ง ก ำหนดช ำระส ำหรั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ำ ที่ มี รูป แบบของควำมเสี่ ย งด้ำ นเครดิ ต ที่
คล้ำยคลึงกัน
เงินฝากธนาคาร
บริ ษัท ฯมี ค วำมเสี่ ยงด้ ำ นเครดิ ต ของเงิ น ฝำกธนำคำรอยู่ ใ นระดั บ ต่ ำ เนื่ อ งจำกบริ ษัท ฯมี น โยบำย
ในกำรพิ จ ำรณำและอนุ ม ัติ ว งเงิ น สิ น เชื่ อ ส ำหรั บ ธนำคำรแต่ ล ะรำยโดยคณะกรรมกำรของบริ ษ ัท ฯ
และธนำคำรคู่สัญญำของบริ ษทั ฯเป็ นธนำคำรที่ มีอนั ดับควำมน่ ำเชื่ อถื อด้ำนเครดิ ตจำกกำรประเมินโดย
สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือด้ำนเครดิตระหว่ำงประเทศในระดับสู ง
ควำมเสี่ ยงด้ ำนตลำด
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษ ัท ฯมี ค วำมเสี่ ย งจำกอัต รำดอกเบี้ ย ที่ ส ำคัญ อัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ เงิ น กู้ยื ม จำกธนำคำรและสั ญ ญำเช่ ำ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำดหรื ออัตรำดอกเบี้ ย
คงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั
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ผลกระทบต่อกำไรก่อนภำษีสำหรับปี ของบริ ษทั ฯจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงสมเหตุสมผลของ
อัตรำดอกเบี้ยของเงิ นกูย้ ืมจำกธนำคำรที่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำดโดยใช้สมมติฐำนว่ำ
จำนวนเงินต้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และตัวแปรอื่นคงที่ตลอด 1 ปี แสดงได้ดงั นี้

กำไรก่อนภำษีเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(หน่วย: พันบำท)
อัตรำดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื จำกธนำคำร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
(268)
268

ควำมเสี่ ยงด้ ำนสภำพคล่อง
บริ ษทั ฯมีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใช้เงินเบิกเกินบัญชี ธนำคำร เงิ นกูย้ ืมจำก
ธนำคำรและสัญญำเช่ ำ โดยฝ่ ำยบริ หำรประเมินว่ำควำมเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรชำระคืน
หนี้ สินของบริ ษทั ฯอยูใ่ นระดับต่ำ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำย
อย่ำงเพียงพอ และมีควำมสำมำรถในกำรขอขยำยระยะเวลำของกำรจ่ำยชำระคืนหนี้ สินที่จะครบกำหนด
ภำยใน 12 เดือนออกไป
รำยละเอียดกำรครบกำหนดชำระของหนี้สินทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งพิจำรณำ
จำกกระแสเงินสดตำมสัญญำที่ยงั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั สำมำรถแสดงได้ดงั นี้

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวม

ไม่เกิน 1 ปี
44,975
8,656
110,677
164,308

(หน่วย: พันบำท)
1 - 5 ปี
รวม
44,975
36,155
44,811
169,139
279,816
205,294
369,602

27.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั รำดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริ ษทั ฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิ นใกล้เคียงกับมูลค่ำ
ตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
28. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุ ประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯ คือ กำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ ำงทุนที่เหมำะสม
เพื่อสนับสนุ นกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้ ำงมูลค่ำกำรถื อหุ ้นให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.95:1 (2562: 0.86:1)
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29. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ก) เมื่ อ วัน ที่ 24 กุ ม ภำพัน ธ์ 2564 ที่ ป ระชุ ม วิส ำมัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ัทฯ ครั้ งที่ 1/2564 ได้มี ม ติ อ นุ มตั ิ
เรื่ องดังต่อไปนี้
1) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจำก 154.33 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญจำนวน 617.31 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท) เป็ นจำนวน 170.58 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญจำนวน 682.31 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท) โดยกำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุ นจำนวน 65 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
0.25 บำท เพื่อเสนอขำยแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
2) จัด สรรหุ ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษัท ฯจ ำนวน 65 ล้ ำ นหุ ้ น มู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้หุ้ น ละ 0.25 บำท
เพื่ อ เสนอขำยแก่ บุ ค คลในวงจ ำกั ด (Private Placement) โดยกำรจัด สรรหุ ้ น สำมัญ จ ำนวน
65 ล้ำนหุน้ ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 0.99 บำท คิดเป็ นเงินจำนวน 64.35 ล้ำนบำท
ข) เมื่ อวันที่ 25 กุ ม ภำพันธ์ 2564 ที่ ประชุ ม คณะกรรมกำรของบริ ษ ทั ฯได้มี มติ เ ห็ นชอบให้ เสนอต่ อ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ดังต่อไปนี้
1) จัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี 2563 จำนวนประมำณ 1.4 ล้ำนบำท เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยของ
บริ ษทั ฯ
2) จ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นจำกกำไรของปี 2563 ในอัตรำหุ ้นละ 0.03 บำท รวมเป็ นเงินประมำณ
20.5 ล้ำนบำท
30. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
วันที่ 20 มกราคม 2564
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ขอรำยงำนมติคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20
มกรำคม 2564 เวลำ 17.30 น. เกี่ยวกับกำรเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังไปนี้
1.
การเพิม่ ทุน
1.1 มี มติ อนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบี ยนบริ ษทั
จ ำนวน 16,250,000.00 บำท จำกทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ ำนวน 154,327,514.50 บำท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ ำนวน
170,577,514.50 บำท โดยกำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท เพื่อเสนอขำย
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. (เรื่ อง ทุนจด
ทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยเป็ นกำรเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิม่ ทุน
ประเภทหุ้น
จานวนหุ้น
มูลค่ าทีต่ ราไว้
รวม
(บาทต่อหุ้น)
(บาท)
 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในกำรใช้เงินทุน หุน้ สำมัญ
65,000,000
0.25
16,250,000.00
หุน้ บุริมสิ ทธิ
แบบมอบอำนำจทัว่ ไป (General Mandate)
หุน้ สำมัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
กรณี กำรเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในกำรใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับต่อไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
กรณี กำรเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพำะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4
2.
2.1

การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในกำรใช้เงินทุน
จัดสรรให้ แก่
จานวน อัตราส่ วน
หุ้น
(เดิม : ใหม่ )

บุคคลในวงจำกัด (Private 65,000,000
Placement) ให้แก่ บริ ษทั
โตโยต้ำ ทูโช ไทย
โฮลดิ้งส์ จำกัด

-

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

วัน เวลา จองซื้อ
หมายเหตุ
และชาระเงินค่ า
หุ้น
0.99 บำท คิดเป็ นมูลค่ำ โปรดพิจำรณำ โปรดพิจำรณำ
64,350,000.00 บำท
หมำยเหตุ
หมำยเหตุ
ข้ำงล่ำง
ข้ำงล่ำง
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หมำยเหตุ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2564 ได้มีมติดงั ต่อไปนี้
1.
มีมติอนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ กำรเพิ่มทุนจดทะเบี ยนบริ ษทั
จ ำนวน 16,250,000.00 บำท จำกทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ ำนวน 154,327,514.50 บำท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ ำนวน
170,577,514.50 บำท โดยกำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท เพื่อเสนอขำย
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. (เรื่ อง ทุนจด
ทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ทั้งนี้ มอบอำนำจให้บุคคลซึ่ งได้รับกำรแต่งตั้งและมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
มีอำนำจในกำรจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ และอำนำจดำเนิ นกำร
ต่ำงๆ ที่จำเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตำมคำสัง่ ของนำยทะเบียน และเพื่อให้กำรจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
2.
มีมติอนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ กำรออกและกำรเสนอขำยหุ ้น
สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จำนวน 65,000,000 หุ ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท โดยเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้ จะเรี ยกว่ำ “TTTH”) โดย
กำรจัดสรรจำนวน 65,000,000 หุน้ ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 0.99 บำท คิดเป็ นมูลค่ำ 64,350,000.00 บำท
มีขอ้ พิจำรณำเพิ่มเติม ดังนี้
(ก) เนื่ องจำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็ นกำรเสนอขำยหุ ้นที่ออกใหม่ของบริ ษทั โดยที่ประชุม
วิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นมีมติกำหนดรำคำเสนอขำยไว้ชดั เจนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง กำร
อนุญำตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขำยหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกำศที่ ทจ. 72/2558”)
นอกเหนื อจำกที่ บริ ษทั จะต้องได้รับอนุ มตั ิจำกที่ ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นในกำรออกและเสนอขำยหุ ้นของบริ ษทั
ให้แก่ TTTH ในครั้งนี้ แล้ว บริ ษทั จะต้องได้รับอนุ ญำตให้เสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ ออกใหม่ของบริ ษทั ต่อบุคคลใน
วงจำกัดจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) ตำมประกำศที่ ทจ.
72/2558 ก่อนกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
เมื่อพิจำรณำรำคำเสนอขำยหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั ที่จะออกให้ทำง TTTH ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 0.99 บำท ในครั้ง
นี้ เทียบกับรำคำตลำดของหุ ้นบริ ษทั ซึ่ งคำนวณจำกรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นบริ ษทั ที่ซ้ื อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 กล่ำวคือ ระหว่ำงวันที่ 28
ธันวำคม 2563 ถึงวันที่ 19 มกรำคม 2564 ซึ่งเท่ำกับหุน้ ละ 0.99 บำทนั้น รำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนข้ำงต้น จึงเป็ นรำคำ
ที่ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดตำมประกำศที่ ทจ. 72/2558
หำกรำคำเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด
ของหุ ้นบริ ษทั ก่อนที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ จะสัง่ รับหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทำง TTTH จะต้อง
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีกำรพิจำรณำคำขอให้รับหุน้ สำมัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11
พฤษภำคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ ภำยหลังจำกกำรออกและจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ TTTH ข้ำงต้น ทำง TTTH จะถือหุน้ จำนวน
65,000,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและจำหน่ำยแล้วทั้งหมดภำยหลังกำรจดทะเบียน
เพิ่มทุนชำระแล้วของบริ ษทั
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(ข) กำรออกและจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ TTTH ในครั้งนี้ ไม่เข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษทั จดทะเบียน ตำมนัยของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิ งหำคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิม่ เติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง
กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริ ษทั จดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 15 กันยำยน 2538
(รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศเรื่ องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
ก่อนกำรเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทำง TTTH ไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษทั กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อผู ้
ถื อหุ ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังจำกกำรเข้ำทำรำยกำรซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั เอที พี 30 จำกัด
(มหำชน) แล้ว จะเข้ำมำเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั โดยถือหุน้ จำนวน 65,000,000 หุน้ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อย
ละ 9.53 ของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริ ษทั และทำง TTTH จะ
เสนอชื่ อ บุ ค คลเข้ำ ดำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรบริ ษทั จ ำนวน 1 ท่ ำ น รวมเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ทั้งหมดจำนวน 8 ท่ ำ น ซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมกำร 5 ท่ำนและกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน โดยกรรมกำรจำก TTTH ดังกล่ำวไม่ได้เข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำร
บริ หำรจัดกำรบริ ษทั แต่อย่ำงใดและไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันตำมมำตรำ 258 ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่ งกำรเข้ำซื้ อหุ ้นสำมัญ
ของบริ ษทั ในครั้งนี้ ถือเป็ นกำรตัดสิ นใจเฉพำะบริ ษทั และไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน โดย TTTH มิได้มีสัญญำระหว่ำงผูถ้ ือหุ ้น
กันในกำรถือหุ ้นของบริ ษทั ดังนั้น TTTH ดังกล่ำวจึงมิได้ร่วมกันกระทำกำรที่ตอ้ งถูกนับรวมเป็ นกลุ่มเดียวกัน (Acting In
Concert) ในกำรเข้ำซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
หำกในอนำคตบริ ษทั มีกำรทำรำยกำรกับ TTTH ดังกล่ำว บริ ษทั จะปฏิบตั ิตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ที่ ทจ.21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิ งหำคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิ บตั ิกำรของบริ ษทั ใน
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ยังได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อ
พิ จ ำรณำอนุ ม ัติ กำรมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อ กรรมกำรผูจ้ ัด กำร และ/หรื อ ผูร้ ั บ มอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อผูร้ ับมอบอำนำจจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรดำเนินกำร ดังนี้
ก. พิจำรณำกำหนดรำยละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่ งรวมถึงแต่
ไม่จำกัดเพียงกำรกำหนดระยะเวลำกำรเสนอขำย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับกำรออก และเสนอขำยหลักทรัพย์
ข. กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้ อ และวันเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน กำรจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนเป็ นครั้ง
เดียวหรื อเป็ นครำวๆ กำรชำระค่ำหุ ้น รวมถึงเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรจองซื้ อ และเสนอขำยหุ ้น
สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
ค. เข้ำเจรจำ ทำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนำจในกำรดำเนิ นกำรต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรออก เสนอขำย และจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนข้ำงต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรจัดเตรี ยม กำรลงนำม
กำรยื่นคำขออนุ ญำต และเอกสำรที่ เกี่ ยวข้องกับกำรขออนุ ญำตออกและเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อสำนักงำน
ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงต่อหน่วยงำนใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
ง.
จดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ และมีอำนำจดำเนิ นกำรต่ำงๆ ที่
จำเป็ น เพื่อให้เป็ นไปตำมคำสัง่ ของนำยทะเบียน และเพื่อให้กำรดำเนินกำรจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
ทั้งนี้ ตำมประกำศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริ ษทั ต้องเสนอขำยหุน้ ให้แล้วเสร็ จภำยในระยะเวลำที่ได้รับอนุมตั ิจำกที่
ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้น แต่ตอ้ งไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้เสนอขำยหุ ้นที่ออกใหม่
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หรื อบริ ษทั ต้องเสนอขำยหุ ้นให้แล้วเสร็ จภำยใน 12 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้เสนอขำยหุน้
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีมติไว้อย่ำงชัดเจนว่ำเมื่อพ้นระยะเวลำ 3 เดือนดังกล่ำว ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดรำคำเสนอขำยตำมรำคำตลำดในช่วงที่เสนอขำย
3.
มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรเพิ่มจำนวนกรรมกำร 1 ท่ำน
จำกจำนวนเดิม 7 ท่ำนเป็ นจำนวน 8 ท่ำน โดยมอบอำนำจอนุมตั ิกำรแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ให้แก่คณะกรรมกำรบริ ษทั
2.1.1 กำรดำเนิ นกำรของบริ ษทั กรณี ที่มีเศษของหุ ้น เนื่ องจำกกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็ นกำรออกเพื่อ
จัดสรรให้แก่ TTTH โดยเฉพำะเจำะจง ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จึงไม่มีกรณี ที่มีเศษของหุน้
2.2

แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
จัดสรรให้ แก่
ประเภท
หลักทรัพย์

ผูถ้ ือหุน้ เดิม

จานวนหุ้น

ร้ อยละต่ อทุน
ชาระแล้ ว 1/

หมายเหตุ

หุน้ สำมัญ
หุน้ บุริมสิทธิ
เพื่อรับรองกำรแปลงสภำพ/ ใช้สิทธิของใบ
หุน้ สำมัญ
แสดงสิ ทธิในกำรซื้อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้ หุน้ บุริมสิทธิ
ประชำชน
หุน้ สำมัญ
หุน้ บุริมสิทธิ
บุคคลในวงจำกัด
หุน้ สำมัญ
หุน้ บุริมสิทธิ
1/
ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบียนมีมติให้มีกำรเพิ่มทุนแบบ General Mandate

-

3.

กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ ขออนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กำหนดวันประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.00 น. ผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
(E-EGM) ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้องกับกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ โดยมีระเบี ยบวำระกำร
ประชุมดังต่อไปนี้
 กำหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุน้ เพื่อสิ ทธิ ในกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ตั้งแต่วนั ที่....................
จนกว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่ำวจะแล้วเสร็ จ
 กำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ในวันที่ 04 กุมภำพันธ์ 2564
4.
4.1

การขออนุญาตเพิม่ ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนต่ อหน่ วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้ อง และเงือ่ นไขการขออนุญาต (ถ้ ามี)
บริ ษทั จะต้องได้รับอนุมตั ิกำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษทั ต่อบุคคลในวงจำกัดจำกสำนักงำน
ก.ล.ต. ตำมที่ กำหนดไว้ในประกำศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนกำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด
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4.2

4.3

บริ ษ ัท จะต้อ งจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น และแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ พร้ อ มทั้ง จดทะเบี ย น
เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ และยื่นคำขอต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอ
อนุ ญำตให้รับหุ ้นสำมัญที่ ออกใหม่ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ตำมข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
บริ ษทั จะต้องขออนุญำตต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้รับหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ

5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุนและแผนการใช้ เงิน
กำรที่บริ ษทั ได้ร่วมพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) กับทำง TTTH ในครั้งนี้ ทำให้บริ ษทั ได้รับลูกค้ำจำกกำร
แนะนำของ TTTH จำนวน 2 รำย ระยะเวลำกำรให้บริ กำร 3 ปี และ 5 ปี ตำมลำดับ โดยใช้บริ กำรรถโดยสำรจำนวนทั้งสิ้น
57 คัน ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 42 คัน และรถโดยสำรบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 340 ล้ำน
บำท ตำมข่ำวที่ ได้เผยแพร่ ต่อทำงตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องกำรแจ้งผลกำรประมูล กำรเริ่ มให้บริ กำรและกำรต่อสัญญำกำร
ให้บริ กำร สำหรั บลูกค้ำรำยใหม่ 3 รำยและต่อสัญญำลูกค้ำรำยเดิ ม 1 รำย ซึ่ งใช้บริ กำรรถโดยสำรจำนวนทั้งสิ้ น 83 คัน
ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสำรบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ล้ำนบำท
ตลอดอำยุสัญญำที่ เกิ ดขึ้น ส่ งผลให้บริ ษทั มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรเพิ่มขึ้นประมำณ 11% เปรี ยบเที ยบกับ
รำยได้ค่ำบริ กำรปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรลดลง 14% เปรี ยบเทียบกับรำยได้ค่ำบริ กำร
ปี 2562 มำจำกบริ ษทั ได้รับผลกระทบโควิค -19) ซึ่ งเห็นได้วำ่ บริ ษทั มีแนวโน้มรำยได้ค่ำบริ กำรที่เพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยฐำน
ลูกค้ำ และกำรลงทุนในรถใหม่ในครั้งนี้ บริ ษทั ใช้แหล่งเงินทุนในรู ปแบบกำรทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงินที่
บริ ษทั มีวงเงินอยู่ เป็ นวงเงินลงทุนจำนวนทั้งหมด 200 ล้ำนบำท ระยะเวลำกับทำสัญญำประมำณ 4 ปี และ 5 ปี โดยบริ ษทั มี
วงเงินกำรลงทุนที่เพียงพอในปั จจุบนั และสำมำรถรองรับกำรลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนำคตได้
สำหรับเงินที่ได้รับชำระค่ำหุน้ เพิ่มทุนจำกทำง TTTH ในครั้งนี้ จำนวน 64,350,000 บำท บริ ษทั จะนำเงินที่ได้รับมำ
ใช้เ ป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในกิ จ กำร อำทิ ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรเตรี ย มนัก ขับ และพนัก งำนฝ่ ำยปฏิ บัติ ก ำรในกำรควบคุ ม
กระบวนกำรเดินรถ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับรถโดยสำรของบริ ษทั เช่น ซ่อมบำรุ งตำมรอบระยะเวลำ ค่ำปรับปรุ งสภำพรถโดยสำร
เมื่อมีอำยุครบ 10 ปี ของรถโดยสำรบริ ษทั และรถโดยสำรใหม่ และค่ำบริ กำรเกี่ยวกับเทคโนโลยีนำมำใช้ร่วมกับกระบวน
กำรเดินรถของบริ ษทั เช่น เทคโนโลยีในรู ปแบบ Model smart mobility เพื่อสนับสนุนกำรบริ กำรเดินรถโดยสำร และควำม
สะดวกสบำยให้แก่ผใู ้ ช้บริ กำรผ่ำนมือถือ เป็ นต้น
ทั้งนี้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้เงินเพิ่มทุนและ/หรื อกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์อย่ำงมีนยั สำคัญ บริ ษทั
จะดำเนินกำรขอมติจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกครั้ง
บริ ษทั มีแผนกำรใช้เงินเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรตำมแผนโครงกำรลงทุนรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน โดย
บริ ษทั คำดว่ำจะได้รับเงินภำยในไตรมำสที่ 1 ของปี 2564 และระยะเวลำกำรใช้เงินภำยในหนึ่งปี รำยละเอียดดังนี้
รายละเอียด
ประมาณการจานวนเงิน
1. ค่ำใช้จ่ำยค่ำแรงและผลประโยชน์ของนักขับและพนักงำนฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
30,000,000
2. ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับรถโดยสำร
20,000,000
3. ค่ำบริ กำรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับกระบวนกำรเดินรถโดยสำร
10,000,000
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รายละเอียด
4. เงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการจานวนเงิน
4,350,000
64,350,000

หำกบริ ษทั มีกำรปรับเปลี่ยนแผนกำรใช้เงิน บริ ษทั จะปฏิบตั ิเกี่ยวกับวัตถุประสงค์กำรใช้เงินเพิ่มทุนตำมประกำศที่
ทจ.71/2561 และประกำศที่ สจ. 63/2561
หมำยเหตุ: อ้ำงอิงข้อมูลค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องข้ำงต้นถัวเฉลี่ยย้อนหลังสำมปี สำหรับรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน
6.

ประโยชน์ ทบี่ ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กำรเพิ่ ม ทุ น ในครั้ งนี้ ส่ ง ผลดี ต่ อ บริ ษ ัท ในระยะยำวจำกกำรได้มี พ ัน ธมิ ต รทำงธุ ร กิ จ (Strategic Partner ) เป็ น
ผูส้ นับสนุนในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ทำให้บริ ษทั สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำได้จริ ง ปั จจุบนั บริ ษทั ได้มีกำรทำสัญญำเป็ น
ลูกค้ำรำยใหม่และลูกค้ำรำยเดิม ซึ่ งใช้บริ กำรรถโดยสำรจำนวนทั้งสิ้ น 83 คัน ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน
และรถโดยสำรบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ล้ำนบำทตลอดอำยุสญ
ั ญำที่เกิดขึ้น ดังนั้นบริ ษทั จะต้อง
มีวงเงิ นสำรองเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิ จกำรเพื่อให้กำรดำเนิ นงำนอย่ำงต่อเนื่ อง ส่ งผลให้บริ ษทั มีอตั รำกำรเติบโตของ
รำยได้ค่ำบริ กำรเพิ่มขึ้นประมำณ 11% เปรี ยบเทียบกับรำยได้ค่ำบริ ษทั ปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้
ค่ำบริ กำรลดลง 14% เปรี ยบเทียบกับรำยได้ค่ำบริ กำรปี 2562 มำจำกบริ ษทั ได้รับผลกระทบโควิค-19) ทั้งนี้ จะสำมำรถสร้ำง
ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระยะยำว อำทิ ตอบผลแทนในมูลค่ำหุน้ ที่อำจเพิ่มสูงขึ้นและเงินปั นผล เป็ นต้น
ซึ่ งบริ ษทั มีนโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปั นผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุ ทธิ ตำมงบกำรเงิ นหลังหักภำษีเงิ นได้นิติ
บุคคลและสำรองต่ำงๆ ตำมกฎหมำย หำกมี ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปั นผลอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั ศักยภำพ กำรเติบโต
ของผลกำรดำเนินงำน แผนกำรลงทุน สภำพคล่อง กำรขยำยงำน รวมถึงควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมในอนำคต เพื่อสร้ำง
ผลตอบแทนที่ดีต่อผูถ้ ือหุน้ ในอนำคต
7.

ประโยชน์ ทผี่ ้ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กำรเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริ ษทั ได้มีพนั ธมิตรทำงธุ รกิ จ (Starategic Partner) ที่ ดี ซึ่ งจะสำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ได้
จริ ง และสร้ำงรำยได้จำกกำรให้บริ กำรและกำไรสุทธิเพิม่ ขึ้น ส่งผลดีต่อผูถ้ ือหุน้ ที่จะได้รับผลประโยชน์ในระยะยำวจำกผล
ตอบผลแทนในมูลค่ำหุ ้นที่อำจเพิ่มสู งขึ้นและเงินปั น ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของ
กำไรสุ ทธิ ตำมงบกำรเงิ นหลังหักภำษีเงิ นได้นิติบุคคลและสำรองต่ำงๆ ตำมกฏหมำย หำกมี กำรจ่ ำยเงิ นปั นผลน้อยกว่ำ
นโยบำยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจำรณำจำกปั จจัยต่ำงๆ อำทิ แผนกำรลงทุน ควำมจำเป็ น
และควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคตและนำเสนออนุมตั ิต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี เว้นแต่กำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำง
กำลทำงคณะกรรมกำรบริ ษทั มีอำนำจให้จ่ำยเงินปั นผลได้ หำกมีผลกำไรสุ ทธิ หลังหักสำรองตำมกฎหมำยที่เพียงพอ และ
รำยงำนต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 ต่อไป
8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
โปรดพิจำรณำรำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำรเพิ่มทุนครั้งนี้ ในสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยหุ ้นสำมัญ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
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9.
ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินการ
วัน เดือน ปี
1. ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564
20 มกรำคม 2564
2. กำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่สิทธิเข้ำร่ วมประชุม
04 กุมภำพันธ์ 2564
วิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 (Record Date)
3. กำหนดวันประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 24 กุมภำพันธ์ 2564
4. จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนำ
ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ
ธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิ ชย์
5. เสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด หลังจำกได้รับอนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต. แต่ไม่เกิน 3
เดือนนับแต่วนั ที่มีมติอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งคำด
ว่ำจะสำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในไตรมำสที่ 1/2564
6. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรม
ภำยใน 14 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับชำระค่ำหุน้ สำมัญ
พัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิ ชย์
เพิ่มทุนครบตำมจำนวน

บริ ษทั ขอรับรองว่ำสำรสนเทศในรำยงำนฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประกำร

ลำยมือชื่อ.......................................................................
(ดร. วิวฒั น์ กรมดิษฐ์)
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริ ษทั

ลำยมือชื่อ.......................................................................
(นำยปิ ยะ เตชำกูล)
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริ ษทั
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สารสนเทศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่บุคคลในวงจากัด
บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
ตำมที่ ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 ของบริ ษทั เอที พี 30 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) เมื่อวันที่ 20
มกรำคม 2564 มีมติอนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริ ษทั จำนวน 16,250,000.00 บำท จำกทุนจดทะเบี ยนเดิ มจำนวน 154,327,514.50 บำท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่ จำนวน
170,577,514.50 บำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุน้ มูลค่ำตรำไว้หุน้ ละ 0.25 บำท เพื่อจัดสรรให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 รำย คือ บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด รวมทั้งสิ้ น 65,000,000
หุน้ โดยมีสำระสำคัญต่อกำรตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุน้ มีดงั นี้
1.
รายละเอียดการเสนอขาย การกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา
1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย
บริ ษทั จะออกและจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท โดยเสนอขำย
แบบเฉพำะเจำะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะ
เรี ยกว่ำ “TTTH”) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
บุคคลผู้ได้ รับ
จานวนหุ้น
ราคาเสนอขายต่ อหุ้น / มูลค่ า สัดส่ วนการถือหุ้นเมือ่ เปรียบเทียบกับจานวนหุ้น
การจัดสรร
รวม (บาท)
ทีอ่ อกและชาระแล้ วของบริษัท

TTTH

65,000,000

0.99 / 64,350,000.00 บำท

ณ ปัจจุบัน

หลังจากได้ รับการ
จัดสรรหุ้นในครั้งนี้

-

ร้อยละ 9.53

กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็ นกำรเสนอขำยหุน้ ที่ออกใหม่ของบริ ษทั โดยที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ มี
มติกำหนดรำคำเสนอขำยไว้ชดั เจนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง กำรอนุญำตให้บริ ษทั จด
ทะเบียนเสนอขำยหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกำศที่ ทจ. 72/2558”)
นอกเหนื อจำกที่ บริ ษทั จะต้องได้รับอนุ มตั ิจำกที่ ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นในกำรออกและเสนอขำยหุ ้นของบริ ษทั
ให้แก่ TTTH ในครั้งนี้ แล้ว บริ ษทั จะต้องได้รับอนุ ญำตให้เสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ ออกใหม่ของบริ ษทั ต่อบุคคลใน
วงจำกัดจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) ตำมประกำศที่ ทจ.
72/2558 ก่อนกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ยังได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อ
พิ จ ำณำอนุ ม ัติ กำรมอบอ ำนำจให้ค ณะกรรมกำรบริ ษ ัท และ/หรื อ กรรมกำรผูจ้ ัด กำร และ/หรื อ ผูร้ ั บ มอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อผูร้ ับมอบอำนำจจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
ก. พิจำรณำกำหนดรำยละเอียดอื่นใดที่ เกี่ ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่ ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรกำหนดระยะเวลำกำรเสนอขำย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องให้
เป็ นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับกำรออก และเสนอขำยหลักทรัพย์
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ข. กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้ อ และวันเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน กำรจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน
เป็ นครั้งเดียวหรื อเป็ นครำวๆ กำรชำระค่ำหุ ้น รวมถึงเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรจองซื้ อและเสนอ
ขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนดังกล่ำว
ค. เข้ำเจรจำ ทำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนำจในกำรดำเนินกำร
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออก เสนอขำย และจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนข้ำงต้น ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรจัดเตรี ยม กำร
ลงนำม กำรยื่นคำขออนุ ญำตและเอกสำรที่ เกี่ ยวข้องกับกำรขออนุ ญำตออกและเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุ นต่อ
สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงต่อหน่วยงำนใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
ง.
จดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ และมีอำนำจดำเนิ นกำร
ต่ำงๆ ที่จำเป็ น เพื่อให้เป็ นไปตำมคำสัง่ ของนำยทะเบียน และเพื่อให้กำรดำเนินกำรจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
ทั้งนี้ ตำมประกำศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริ ษทั ต้องเสนอขำยหุน้ ให้แล้วเสร็ จภำยในระยะเวลำที่ได้รับอนุมตั ิจำกที่
ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้น แต่ตอ้ งไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้เสนอขำยหุ ้นที่ออกใหม่
หรื อบริ ษทั ต้องเสนอขำยหุ ้นให้แล้วเสร็ จภำยใน 12 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้เสนอขำยหุน้
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีมติไว้อย่ำงชัดเจนว่ำเมื่อพ้นระยะเวลำ 3 เดือนดังกล่ำว ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดรำคำเสนอขำยตำมรำคำตลำดในช่วงที่เสนอขำย
1.2

การกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา
เมื่อพิจำรณำรำคำเสนอขำยหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ TTTH ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 0.99 บำท ครั้งนี้ โดยบริ ษทั
เปรี ยบเที ยบกับรำคำตลำดของหุ ้นบริ ษทั คำนวณจำกรำคำถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นที่ ซ้ื อขำยในตลำดหลักทรั พย์ฯ
ย้อนหลัง 15 วันทำกำรก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1 ปี 2564 เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2564 ในระหว่ำงวันที่ 28
ธันวำคม 2563 ถึ งวันที่ 19 มกรำคม 2564 ซึ่ งเท่ ำกับหุ ้นละ 0.99 บำท (ข้อมูลจำก SETSMART ตำม www.setsmart.com)
เท่ำกับหุ ้นละ 0.99 บำทนั้น รำคำเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนข้ำงต้น จึงเป็ นรำคำที่ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดตำม
ประกำศที่ ทจ. 72/2558 มีรำยละเอียดกำรคำนวณดังนี้
ลาดับ
วันที่
ปริมาณซือ้ ขาย (พันหุ้น) มูลค่ าซื้อขาย (พันบาท)
1 28 ธันวำคม 2563
223.83
216.04
2 29 ธันวำคม 2563
212.40
205.42
3 30 ธันวำคม 2563
1,299.70
1,237.12
4 04 มกรำคม 2564
1,133.62
1,059.08
5 05 มกรำคม 2564
337.12
316.40
6 06 มกรำคม 2564
935.30
893.45
7 07 มกรำคม 2564
340.98
327.62
8 08 มกรำคม 2564
311.58
298.59
9 11 มกรำคม 2564
2,407.53
2,337.58
10 12 มกรำคม 2564
3,822.89
3,850.46
11 13 มกรำคม 2564
1,096.38
1,120.76
12 14 มกรำคม 2564
522.66
529.32
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ลาดับ
วันที่
ปริมาณซือ้ ขาย (พันหุ้น) มูลค่ าซื้อขาย (พันบาท)
13 15 มกรำคม 2564
1,296.70
1,302.28
14 18 มกรำคม 2564
577.80
574.46
15 19 มกรำคม 2564
3,147.23
3,236.82
รวม 15 วัน
17,665.72
17,505.40
ราคาเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนัก 15 วันทาการ (บาท/หุ้น)
0.99
หำกรำคำเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด
ของหุ ้นบริ ษทั ก่อนที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทำง TTTH จะต้อง
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีกำรพิจำรณำคำขอให้รับหุน้ สำมัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11
พฤษภำคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
1.3 ชื่อและข้ อมูลของผู้ลงทุนทีจ่ ะได้ รับการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนต่ อบุคคลในวงจากัด
1.3.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของ บริษัท โตโยต้ า ทูโช ไทย โฮลดิง้ ส์ จากัด
บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด (ชื่อเดิม บริ ษทั โตโยด้ำ (ไทยแลนด์) จำกัด) เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 30 กรกฏำคม
2530 (ต่อไปนี้ จะเรี ยกว่ำ “TTTC”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มโตโยต้ำ ซึ่ งมีบริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (ญี่ปุ่น) เป็ น
บริ ษ ัท แม่ใ นกลุ่ม โตโยต้ำ และเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ย นในตลำดหลัก ทรั พย์โ ตเกี ย ว โดยมี ก รรมกำรหลักคื อ Jun Karube
ตำแหน่ง Chirman of the Board และ Ichiro Kashitani ตำแหน่ง Member of the Board, President & CEO เพื่อให้มีภำพลักษณ์
องค์กรเหมือนกันทัว่ โลก กำรเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ยงั แสดงถึงยุคแห่ งกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่ งบริ ษทั ไทยมีกำรพัฒนำและมีกำร
ปรับภำพลักษณ์ให้เป็ นสำกล โดย TTTC มีสำนักงำนใหญ่อยูท่ ี่ 607 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ
10400 ได้ก่ อ ตั้ง บริ ษทั โตโยต้ำ ทู โ ช ไทย โฮลดิ้ ง ส์ จ ำกัด (ต่ อ ไปนี้ จะเรี ย กว่ำ “TTTH”) ซึ่ ง จดทะเบี ย นบริ ษทั วัน ที่ 1
กรกฎำคม 2562 มี ทุ น จดทะเบี ย นและทุ นชำระแล้ว 2,300,000,000 บำท เพื่ อ ด ำเนิ น ลงทุ นกับ บริ ษทั ต่ำ งๆ จำกผลกำร
ดำเนินงำนที่ผำ่ นมำของ TTTC ถือเป็ นผูท้ ี่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจกำรผลิตรถยนต์ เครื่ องยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ ยำวนำน
มำกกว่ำ 60 ปี และเป็ นผูน้ ำในธุ รกิ จนำเข้ำ-ส่ งออก ธุ รกิ จนำยหน้ำตัวแทน ธุ รกิ จบริ กำร ธุ รกิ จซื้ อขำย ธุ รกิ จค้ำปลีกทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ อี กทั้งกำรขยำยตลำดในกลุ่ม Non-automotive Business ที่ ไม่เกี่ ยวเนื่ องกับธุ รกิ จเดิ ม อำทิ กำร
บริ หำรที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ ธุรกิจที่พกั อำศัย บริ กำรทำงกำรเงิน อีคอมเมิร์ซ เป็ นต้น และมีฐำนะทำงกำรเงินที่มนั่ คง ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 สิ นทรัพย์รวม 21,980,893,619 บำท หนี้สินรวม 19,172,887,405 บำท และกำไรสุทธิ 5,805,524,186 บำท
ปั จจุบนั มีธุรกิจร่ วมกับบริ ษทั ต่ำงๆ มำกกว่ำ 80 บริ ษทั อีกทั้งบริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
แม่ที่ญี่ปุ่น (สัดส่ วนกำรถือหุ ้น 100 %) มีบริ ษทั ในเครื อมำกกว่ำ 90 ประเทศทัว่ โลก และ TTTC มีพนักงำนมำกกว่ำ 8,000
คน
วัตถุประสงค์ในกำรเข้ำมำลงทุนของ TTTH ครั้งนี้ เพื่อลงทุนกับบริ ษทั และรับผลตอบแทนในรู ปแบบเงินปันผลตำม
สัดส่ วนที่ลงทุนร้อยละ 9.53 และกำรเข้ำมำเป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) จะให้กำรสนับสนุนกำรดำเนิ นของ
บริ ษทั โดยมีกำรทำสัญญำข้อตกลงทำงธุรกิจกับทำงบริ ษทั ในเครื อ ได้แก่ 1.กำรแนะนำลูกค้ำในเครื อ คิดเป็ นค่ำคอมมิชชัน่
ตำมสัญญำลูกค้ำแต่ละรำย 2.กำรนำเทคโนโลยีในรู ปแบบ Model Smart Mobility มำใช้ร่วมกับกระบวนกำรเดิ นรถของ
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บริ ษทั คิ ดเป็ นค่ำบริ กำรตำมรำยละเอียด อำทิ เส้นทำง ระยะทำง และจำนวนรถ เป็ นต้น 3.กำรจัดหำหลักสู ตรอบรมที่
เกี่ยวกับกำรให้บริ กำรอย่ำงมืออำชีพ คิดตำมจำนวนผูเ้ ข้ำอบรม และ 4. กำรจัดหำแหล่งจำหน่ำยรถโดยสำรให้บริ ษทั คิดตำม
รำคำตลำด ส่ งเสริ มควำมแข็งแกร่ งให้กบั บริ ษทั เติบโตอย่ำงยัง่ ยืนในอนำคตต่อไป อีกทั้งบริ ษทั เห็นว่ำกลุ่ม TTTC มีฐำนะ
ทำงกำรเงิ นที่ มนั่ คง มีควำมพร้อมในกำรลงทุนสู งและเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชำญในกำรดำเนิ นธุ รกิ จกำรบริ หำรเกี่ ยวกับโลจิ สติกส์
สำหรับงบกำรเงินของ TTTH ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 สิ นทรัพย์รวม 8,293,479,741 บำท หนี้สินรวม 5,981,708,610 บำท
และกำไรสุ ทธิ 11,771,131 บำท จำกกำรลงทุนดังกล่ำวจะส่ งผลดีต่อบริ ษทั ซึ่ งจะได้รับประโยชน์จำกกำรร่ วมพันธมิตรทำง
ธุรกิจดังกล่ำว ช่วยให้บริ ษทั สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำ เสริ มภำพลักษณ์ที่ดี และสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งได้
อนึ่ งในกำรตัดสิ นใจกำรใช้บริ กำรในสัญญำข้อตกลงทำงธุ รกิจ บริ ษทั จะใช้ดุลยพินิจที่เหมำะสม จำเป็ น และเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั โดยปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั
1.3.2 โครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที่ 05 มีนาคม 2563
ลาดับที่
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(1)
บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด
(2)
บริ ษทั เชำว์วศิ ิษฐ จำกัด
(3)
บริ ษทั ซี ซี เค วี ซี จำกัด
รวม
(1)
ลาดับที่
1.
2.
3.

บริษัท โตโยต้ า ทูโช (ไทยแลนด์ ) จากัด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (ญี่ปุ่น) (1.1)
นำยคิโยโยชิ โอบะ
นำยโนบุสึเนะ คำวำซำกิ
รวม

จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
1,127,000
49.00%
586,500
25.50%
586,500
25.50%
2,300,000
100.00%

จานวนหุ้น
19,199,998
1
1
19,200,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%

(1.1) บริษัท โตโยต้ า ทูโช คอร์ ปอเรชั่น จากัด (ญี่ปุ่น) สัดส่วนกำรถือหุน้ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
ดังนี้
ลาดับที่
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น (พันหุ้น) สัดส่ วนการถือหุ้น
1.
Toyota Motor Corporation (1.1)-1
76,368
21.69%
2.
Toyota Industries Corporation (1.1)-2
39,365
11.18%
The Master Trust Bank of Japan, Ltd (Trust Account) (1.1)-3
3.
37,591
10.68%
4.
Custody Bank of Japan, Ltd (Trust Account)
16,302
4.63%
5.
MUFG Bank, Ltd.
8,098
2.30%
6.
Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account 5)
4,582
1.30%
7.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
4,249
1.21%
8.
JP Morgan Chase Bank 385781
3,675
1.04%
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ลาดับที่
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น (พันหุ้น) สัดส่ วนการถือหุ้น
9.
Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited
3,600
1.02%
10. Nippon Life Insurance Company
3,522
1.00%
ผูถ้ ือหุน้ รำยอื่น
156,704
43.95%
รวมจานวนผู้ถือหุ้น 40,596 ราย
354,056
100.00%
หมำยเหตุ :
1. ที่มำของข้อมูลมำจำก https://www.toyota-tsusho.com/english/ir/shareholders/shareholder01.html
2. Toyota Motor Corporation และ Toyota Industries Corporation เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มโตโยต้ำ
3. ลำดับที่ 1-3 เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์โตเกียว
4. ลำดับที่ 1 Toyota Motor Corporation มีกรรมกำรหลักในกลุ่มยำนยนต์ ได้แก่ Moritaka Yoshida ตำแหน่ง Eexcutive
Vice President และ Didier Leroy ตำแหน่ง Executive Vice President, Member of the Board of Directors และกลุ่ม
กระแสไฟฟ้ ำ คือ Shigeki Terashi ตำแน่ง Executive Vice President, Member of the Board of Directors.
5. ลำดับที่ 2 Toyota Industries Corporation มีกรรมกำรหลัก Tetsuro Toyoda ตำแหน่ง Chirman และ Akira Onishi
ตำแหน่ง President
6. ลำดับที่ 3 The Master Trust Bank of Japan, Ltd มีกรรมกำรหลัก Hiroshi Naruse ตำแหน่ง Representative Director,
President และ Tetsuo Kushibe ตำแหน่ง Representative Director, Deputy President
7. ลำดับที่ 3, 4, 6 เป็ นธนำคำรที่ดำเนินธุรกิจดูแลและบริ หำรสิ นทรัพย์ (Turst Account)
(1.1)-1 Totaya Motor Corporation ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563
ลาดับที่
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (หมำยเหตุ 2)
2.
Toyota Industries Corporation (1.1)-2
3.
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (1.1)-3
4.
Nipppon Life Insurance Company
5.
JP Morgan Chase Bank
6.
Denso Corporation
7.
State Street Bank and Trust Company
8.
Mitsui Sumitomo Insurance Company
9.
Trust & Custody Services Bank, Ltd.
10. Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.
ผูถ้ ือหุน้ รำยอื่น
รวมจานวนผู้ถือหุ้น 587,947 ราย

จานวนหุ้น (พันหุ้น) สัดส่ วนการถือหุ้น
357,634
10.96%
238,466
7.31%
201,990
6.19%
127,332
3.90%
101,530
3.11%
89,915
2.76%
78,582
2.41%
56,814
1.74%
51,089
1.57%
51,064
1.56%
1,908,581
58.49%
3,262,997
100.00%
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หมำยเหตุ :
1. ที่มำของข้อมูลมำจำก https://global.toyota/en/ir/stock/outline/?_ga=2.196349292.1365651996.16127562081774790103.1612756208
2. Japan Trustee Service Bank, Ltd.
2.1 รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ 1. Sumitomo Mitsui Trust Holdings สัดส่วนกำรถือหุน้ 66.67% และ 2. Resona Bank, Limited
สัดส่วนกำรถือหุน้ 33.33%
2.2 กรรมกำรหลัก ได้แก่ 1. Mr. Yoshikatsu Nakashima มีตำแหน่ง Chariman of the Bord, Representaive Director 2.
Mr. Kazuho Oda ตำแหน่ง President, Representative Director และ 3. Mr. Hiroaki Okuno ตำแหน่ง Vice
President, Representative Director
2.3 ที่มำของข้อมูลมำจำกhttps://www.fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&company_id=159159
2.4 Sumitomo Mitsui Turst Holding ข้อมูลรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ 3 อันดับแรก ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563ได้แก่ 1. The
Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) สัดส่วนกำรถือหุน้ 8.63% 2. Custody Bank of Japan, Ltd.
(Trust Account 9,5,7,6) สัดส่วนกำรถือหุน้ 13.97% และ 3. JP Morgan Chase Bank 385781 สัดส่วนกำรถือหุน้
1.59% และ ที่มำของข้อมูลมำจำก https://www.smth.jp/en/stock/state/index.html
2.5 Resona Bank, Limited ข้อมูลรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. Dai-ichi Life Holdings, Inc. สัดส่วนกำรถือ
หุน้ 5.44% 2. Asset Management One Co., Ltd. สัดส่วนกำรถือหุน้ 4.53% และ 3. Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co., Ltd. สัดส่วนกำรถือหุน้ 3.87% และ ที่มำของข้อมูลมำจำก
https://www.marketscreener.com/quote/stock/RESONA-HOLDINGS-INC-6492267/company/
(1.1)-2 Toyota Industries Corporation ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
ลาดับที่
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น (พันหุ้น) สัดส่ วนการถือหุ้น
1.
Toyota Motor Corporation (1.1)-1
76,600
23.51%
2.
Denso Corporation (หมำยเหตุ 2.)
29,647
9.10%
3.
Towa Real Estate Co., Ltd. (หมำยเหตุ 3.)
16,291
5.00%
4.
The Master Trust Bank of Japan, Ltd.
15,868
4.87%
5.
Toyota Tsusho Corporation
15,294
4.69%
6.
Custody Bank of Japan, Ltd.
11,140
3.42%
7.
Nippon Life Insurance Company
6,580
2.02%
8.
Aisin Seiki Co., Ltd.
6,578
2.02%
9.
Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd.
4,903
1.50%
10. Toyota Industries Corporation Employee Ownership Program
4,249
1.30%
ผูถ้ ือหุน้ รำยอื่น
138,691
42.56%
รวมจานวนผู้ถือหุ้น 15,203 ราย
325,841
100.00%
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หมำยเหตุ :
1. ที่มำของข้อมูลมำจำก https://www.toyota-industries.com/investors/stock/index.html
2. Denso Corporation มีกรรมกำรหลักคือ Koichi Fukaya ตำแหน่ง Chairman ข้อมูลรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ 3 อันดับแรก ณ วันที่
31 มีนำคม 2563ได้แก่ 1. Toyota Motor Corporation สัดส่วนกำรถือหุน้ 24.38% 2. Toyota Industries Corporation
สัดส่วนกำรถือหุน้ 8.95% และ 3. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) สัดส่วนกำรถือหุน้ 6.71%
และ ที่มำของข้อมูลมำจำก https://www.denso.com/global/en/about-us/investors/stock/overview/
3. Towa Real Estate Co., Ltd. กรรมกำรหลัก Akio Toyoda ตำแหน่ง Chirman และ Masao Ukai ตำแหน่ง President ที่มำ
ของข้อมูลมำจำก http://www.towa-r.co.jp/images/english.pdf
(1.1)-3 The Master Trust Bank of Japan, Ltd ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563
ลาดับที่
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
1.
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corportion (หมำยเหตุ 2)
55,800
46.50%
2.
Nippon Life Insurance Company
40,200
33.50%
3.
Meiji Yasuda Life Insurance Company
12,000
10.00%
4.
The Norinchukin Trust and Banking Co., Ltd.
12,000
10.00%
รวม
120,000
100.00%
หมำยเหตุ :
1. ที่มำของข้อมูลมำจำก https://www.mastertrust.co.jp/english/pdf/discro_2020.pdf
2. Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corportion ข้อมูลรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ได้แก่ 1. The Master
Trust Bank of Japan, Ltd. สัดส่วนกำรถือหุน้ 8.25% 2. Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account 5,9) สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 9.18% และ 3. $$BTC Cliemt Omnibu $ Account สัดส่วนกำรถือหุน้ 2.27% ที่มำของข้อมูลมำจำก
https://www.mufg.jp/english/ir/stock/stock_information/index.html
2.1 กรรมกำรหลัก Toby S. Myerson , Hirofumi Nomoto, Yasushi Shingai, Tarisa Watanagase, Akira Yamate
ตำแหน่ง Member of the Board of Directors (Outside Director) และ Junichi Okamoto, Ritsuo Ogura, Nobuyuki
Hirano, Kanetsugu Mike, Saburo Arki, Iwao Nagashima,, Hironori Kamezawa ตำแหน่ง Member of the Bord of
Directors
3. ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 ไม่พบข้อมูล
(2)
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

บริษัท เชาว์ วศิ ิษฐ จากัด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั เจ เอ โอ บิสซิเนส จำกัด (2.1)
บริ ษทั วิศิษฐ์ จำกัด (2.2)
นำงสำวมณพร เชำว์วศิ ิษฐ
นำงสำวนลินี เชำว์วศิ ิษฐ
นำยพิพิธ เชำว์วศิ ิษฐ

จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
4,837,283
82.48%
414,766
7.07%
306,475
5.23%
102,158
1.74%
102,159
1.74%

บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ที่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160
หน้ำที่ 7

ลาดับที่
รายชื่อผู้ถือหุ้น
6.
นำงสำวมัทนำ เชำว์วศิ ิษฐ
7.
บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด (1)
รวม

จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
102,158
1.74%
1
0.00%
5,865,000
100.00%

(2.1) บริษัท เจ เอ โอ บิสซิเนส จากัด
ลาดับที่
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
นำยกณพ เชำว์วศิ ิษฐ
2.
นำยปณิ ธิ เชำว์วศิ ิษฐ
3.
นำงสำวศุภสั สร เชำว์วศิ ิษฐ
4.
นำงสำวอนุษฐำ เชำว์วศิ ิษฐ
รวม

จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
136,640
25.00%
136,640
25.00%
136,640
25.00%
136,640
25.00%
546,560
100.00%

(2.2) บริษัท วิศิษฐ์ จากัด
ลาดับที่
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
นำยกณพ เชำว์วศิ ษฐ
2.
นำยชวิษฐ์ เชำว์วศิ ิษฐ
3.
นำงจันทรำ เชำว์วศิ ิษฐ
4.
นำงสำวกนลำ เชำว์วศิ ิษฐ
5.
นำงสำวศุภสั สร เชำว์วศิ ิษฐ
6.
นำงสำวปณิ ธิ เชำว์วศิ ิษฐ
7.
นำงสำวอนุษฐำ เชำว์วศิ ิษฐ
8.
นำงวันทนีย ์ เชำว์วศิ ิษฐ
9.
นำยพิพิธ เชำว์วศิ ิษฐ
10. นำงสำวมณพร เชำว์วศิ ิษฐ
11. นำยเชษญ เชำว์วศิ ิษฐ
12. นำงวรำภรณ์ เชำว์วศิ ิษฐ
13. นำยสุจินต์ เชำว์วศิ ิษฐ
รวม

จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
24,089
24.09%
21,220
21.22%
17,591
17.59%
17,365
17.36%
10,500
10.50%
2,000
2.00%
2,000
2.00%
1,979
1.98%
1,625
1.63%
1,625
1.63%
2
0.00%
2
0.00%
2
0.00%
100,000
100.00%
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(3)
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริษัท ซี ซี เค วี ซี จากัด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ซี ซี เค วี จำกัด (3.1)
บริ ษทั วิศิษฐ์ จำกัด (2.2)
นำงสำวมณพร เชำว์วศิ ิษฐ
นำงสำวนลินี เชำว์วศิ ิษฐ
นำยพิพิธ เชำว์วศิ ิษฐ
นำงสำวมัทนำ เชำว์วศิ ิษฐ
บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด (1)
รวม

จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
4,837,283
82.48%
414,766
7.07%
306,475
5.23%
102,158
1.74%
102,159
1.74%
102,158
1.74%
1
0.00%
5,865,000
100.00%

(3.1) บริษัท ซี ซี เค วี จากัด
ลาดับที่
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
นำยชวิษฐ์ เชำว์วศิ ิษฐ
2.
นำงสำวกนลำ เชำว์วศิ ิษฐ
3.
นำยเชษฐ เชำว์วศิ ิษฐ
4.
นำงวรำภรณ์ เชำว์วศิ ิษฐ
รวม

จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
58,009
49.50%
47,461
40.50%
5,860
5.00%
5,859
5.00%
117,189
100.00%

1.3.3 รายชื่อกรรมการ
รายชื่อกรรมการ

สัดส่ วนการถือหุ้น
นำยคิโยโยชิ โอบะ
นำยยูอิจิ โออิ
นำยคุนิอำคิ ยำมำกิว่ำ
นำยยูจิ นำคำกำวะ
นำงเพ็ญพรรณ เชำว์วิศิษฐ
นำงสำวอนุษฐำ เชำว์วิศิษฐ
นำงวรำภรณ์ เชำว์วิศิษฐ
นำยชวิษฐ์ เชำว์วิศิษฐ
นำยโนบุสึเนะ คำวำซำกิ
นำยโนะบุฟมู ิ มิอุระ
นำยชิซูกะ ฮำยำซิ
นำงจันทรำ เชำว์วิศิษฐ
นำยกณพ เชำว์วิศิษฐ

บจ. โตโยต้ า (1) บจ. โต
ทูโช ไทย
โยต้ า ทูโช
โฮลดิง้ ส์
(ไทยแลนด์)
/
/
/
/
/
/
/
/

49.00%
/
/
/
/
/

(2) บจ.
เชาว์
วิศิษฐ

(2.1) บจ.
เจ เอ โอ
บิสซิเนส

(2.2) บจ.
วิศิษฐ์

25.50%

/

(3) บจ. ซี
ซี เค วี ซี

(3.1) บจ.
ซี ซี เค วี

25.50%

/

/
/

/

/
/

/
/

/
/
/
/

/
/
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รายชื่อกรรมการ

บจ. โตโยต้ า (1) บจ. โต
ทูโช ไทย
โยต้ า ทูโช
โฮลดิง้ ส์
(ไทยแลนด์)

(2) บจ.
เชาว์
วิศิษฐ

นำยปณิ ธิ เชำว์วิศิษฐ
นำงสำวศุภสั สร เชำว์วิศิษฐ
นำยเชษฐ เชำว์วิศิษฐ
นำงสำวกนลำ เชำว์วิศิษฐ
นำยพิพิธ เชำว์วิศิษฐ
นำงสำวสุภนี วรรณ เชำว์วิศิษฐ
นำงสำวมณพร เชำว์วิศิษฐ

(2.1) บจ.
เจ เอ โอ
บิสซิเนส
/
/

(2.2) บจ.
วิศิษฐ์

(3) บจ. ซี
ซี เค วี ซี

(3.1) บจ.
ซี ซี เค วี

/
/

/
/

/
/
/
/
/
/

หมำยเหตุ :
1. บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (ญี่ปุ่น) สำหรับรำยชื่อกรรมกำร ณ วันที่ 23 มิถุนำยน 2563 แหล่งที่มำของข้อมูล
มำจำก https://www.toyota-tsusho.com/english/company/officer/
Director List

Jun Karube
Ichiro Kashitani
Hideki Yanase
Takahiro Kondo
Kumi Fujisawa
Kunihito Koumoto
Yukari Inoue
Didier Leroy
Monitaka yoshida
Shigeki Terashi
Gill A” Pratt
Shigeki Tomooyama
Mitsuru Kawai
Koji Kobayashi
Tetsuro Toyoda
Akira Onishi
Kazue Sasaki
Takuo Sasakt
Hiroshi Naruse
Tetsuo Kushibe

(1.1) Toyota Tsusho
Corporation
/

(1.1)-1 Toyota Motor
Corporation

(1.1)-2 Toyota
Industries Corporation

(1.1)-3 The Master Trust
Bank of Japan, Ltd.

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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Director List

Ken Iiyama
Atsushi Nakajima
Daizo Naito

(1.1) Toyota Tsusho
Corporation

(1.1)-1 Toyota Motor
Corporation

(1.1)-2 Toyota
Industries Corporation

(1.1)-3 The Master Trust
Bank of Japan, Ltd.
/
/
/

1.3.4 ความสัมพันธ์ กบั บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท
ก่อนกำรเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทำง TTTH ไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษทั กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อผู ้
ถื อหุ ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังจำกกำรเข้ำทำรำยกำรซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั เอที พี 30 จำกัด
(มหำชน) แล้ว จะเข้ำมำเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั โดยถือหุน้ จำนวน 65,000,000 หุน้ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อย
ละ 9.53 ของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริ ษทั และทำง TTTH จะ
เสนอชื่ อ บุ ค คลเข้ำ ดำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรบริ ษทั จ ำนวน 1 ท่ ำ น รวมเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ทั้งหมดจำนวน 8 ท่ ำ น ซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมกำร 5 ท่ำนและกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน โดยกรรมกำรจำก TTTH ดังกล่ำวไม่ได้เข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำร
บริ หำรจัดกำรบริ ษทั แต่อย่ำงใดและไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันตำมมำตรำ 258 ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่ งกำรเข้ำซื้ อหุ ้นสำมัญ
ของบริ ษทั ในครั้งนี้ ถือเป็ นกำรตัดสิ นใจเฉพำะบริ ษทั และไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน โดย TTTH มิได้มีสัญญำระหว่ำงผูถ้ ือหุ ้น
กันในกำรถือหุ ้นของบริ ษทั ดังนั้น TTTH ดังกล่ำวจึงมิได้ร่วมกันกระทำกำรที่ตอ้ งถูกนับรวมเป็ นกลุ่มเดียวกัน (Acting In
Concert) ในกำรเข้ำซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
หำกในอนำคตบริ ษทั มีกำรทำรำยกำรกับ TTTH ดังกล่ำว บริ ษทั จะปฏิบตั ิตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ที่ทจ.21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรเกี่ ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิ งหำคม 2551 ( รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิ บตั ิกำรของบริ ษทั ใน
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
2.
2.1

วัตถุประสงค์ ในการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน และแผนการใช้ เงิน
วัตถุประสงค์ ของการออกหุ้น
กำรที่บริ ษทั ได้ร่วมพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) กับทำง TTTH ในครั้งนี้ ทำให้บริ ษทั ได้รับลูกค้ำจำกกำร
แนะนำของ TTTH จำนวน 2 รำย ระยะเวลำกำรให้บริ กำร 3 ปี และ 5 ปี ตำมลำดับ โดยใช้บริ กำรรถโดยสำรจำนวนทั้งสิ้น
57 คัน ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 42 คัน และรถโดยสำรบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 340 ล้ำน
บำท ตำมข่ำวที่ ได้เผยแพร่ ต่อทำงตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องกำรแจ้งผลกำรประมูล กำรเริ่ มให้บริ กำรและกำรต่อสัญญำกำร
ให้บริ กำร สำหรั บลูกค้ำรำยใหม่ 3 รำยและต่อสัญญำลูกค้ำรำยเดิ ม 1 รำย ซึ่ งใช้บริ กำรรถโดยสำรจำนวนทั้งสิ้ น 83 คัน
ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสำรบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ล้ำนบำท
ตลอดอำยุสัญญำที่ เกิ ดขึ้น ส่ งผลให้บริ ษทั มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรเพิ่มขึ้นประมำณ 11% เปรี ยบเที ยบกับ
รำยได้ค่ำบริ กำรปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรลดลง 14% เปรี ยบเทียบกับรำยได้ค่ำบริ กำร
ปี 2562 มำจำกบริ ษทั ได้รับผลกระทบโควิด -19) ซึ่ งเห็นได้วำ่ บริ ษทั มีแนวโน้มรำยได้ค่ำบริ กำรที่เพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยฐำน
ลูกค้ำ และกำรลงทุนในรถใหม่ในครั้งนี้ บริ ษทั ใช้แหล่งเงินทุนในรู ปแบบกำรทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงินที่
บริ ษทั มีวงเงินอยู่ เป็ นวงเงินลงทุนจำนวนทั้งหมด 200 ล้ำนบำท ระยะเวลำกับทำสัญญำประมำณ 4 ปี และ 5 ปี โดยบริ ษทั มี
วงเงินกำรลงทุนที่เพียงพอในปั จจุบนั และสำมำรถรองรับกำรลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนำคตได้
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ที่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160
หน้ำที่ 11

สำหรับเงินที่ได้รับชำระค่ำหุน้ เพิ่มทุนจำกทำง TTTH ในครั้งนี้ จำนวน 64,350,000 บำท บริ ษทั จะนำเงินที่ได้รับมำ
ใช้เ ป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในกิ จ กำร อำทิ ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรเตรี ย มนัก ขับ และพนัก งำนฝ่ ำยปฏิ บัติ ก ำรในกำรควบคุ ม
กระบวนกำรเดินรถ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับรถโดยสำรของบริ ษทั เช่น ซ่อมบำรุ งตำมรอบระยะเวลำ ค่ำปรับปรุ งสภำพรถโดยสำร
เมื่อมีอำยุครบ 10 ปี ของรถโดยสำรบริ ษทั และรถโดยสำรใหม่ และค่ำบริ กำรเกี่ยวกับเทคโนโลยีนำมำใช้ร่วมกับกระบวน
กำรเดินรถของบริ ษทั เช่น เทคโนโลยีในรู ปแบบ Model smart mobility เพื่อสนับสนุนกำรบริ กำรเดินรถโดยสำร และควำม
สะดวกสบำยให้แก่ผใู ้ ช้บริ กำรผ่ำนมือถือ เป็ นต้น
ทั้งนี้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้เงินเพิ่มทุนและ/หรื อกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์อย่ำงมีนยั สำคัญ บริ ษทั
จะดำเนินกำรขอมติจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกครั้ง
2.2

แผนการใช้ เงิน
บริ ษทั มีแผนกำรใช้เงินเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรตำมแผนโครงกำรลงทุนรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน โดย
บริ ษทั คำดว่ำจะได้รับเงินภำยในไตรมำสที่ 1 ของปี 2564 และระยะเวลำกำรใช้เงินภำยในหนึ่งปี รำยละเอียดดังนี้
รายละเอียด
ประมาณการจานวนเงิน
1. ค่ำใช้จ่ำยค่ำแรงและผลประโยชน์ของนักขับและพนักงำนฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
30,000,000
2. ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับรถโดยสำร
20,000,000
3. ค่ำบริ กำรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับกระบวนกำรเดินรถโดยสำร
10,000,000
4. เงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
4,350,000
รวมทั้งสิ้น
64,350,000
หำกบริ ษทั มีกำรปรับเปลี่ยนแผนกำรใช้เงิน บริ ษทั จะปฏิบตั ิเกี่ยวกับวัตถุประสงค์กำรใช้เงินเพิ่มทุนตำมประกำศที่
ทจ.71/2561 และประกำศที่ สจ. 63/2561
หมำยเหตุ: อ้ำงอิงข้อมูลค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องข้ำงต้นถัวเฉลี่ยย้อนหลังสำมปี สำหรับรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน
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3.
3.1
=

ผลกระทบทีม่ ตี ่ อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
ผลกระทบต่ อสัดส่ วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution)
จำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำยแก่บุคคลในวงจำกัด
จำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำยแก่บุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุน้ ที่ชำระแล้ว
=
65,000,000
65,000,000 + 617,310,058
= 9.53%

3.2
=
=
=

ผลกระทบต่ อราคาหุ้น (Price dilution)
รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย 1/ - รำคำตลำดหลังกำรเสนอขำย 2/
รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย
0.99 - 0.99
0.99
0%
เนื่องจำกผลกระทบต่อรำคำหุน้ เท่ำกับ 0 จึงไม่มีผลกระทบต่อรำคำ

หมำยเหตุ :
1/

รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย

=

2/

รำคำตลำดหลังเสนอขำย

=
=
=

รำคำถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ ำหนัก ของหุ ้ น สำมัญในตลำดหลัก ทรั พย์ 15 วัน ท ำกำร ติ ดต่อกัน ก่ อนวัน
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อที่ 20 มกรำคม 2564 (คิดเป็ นรำคำเท่ำกับ 0.99 บำทต่อหุ ้น)
(รำคำตลำด x จำนวนหุ้น paid-up) + (รำคำเสนอขำย x จำนวนหุ ้นที่เสนอขำยครั้งนี้ )
จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ ้นที่เสนอขำยครั้งนี้
(0.99 x 617,310,058) + (0.99 x 65,000,000)
(617,310,058 + 65,000,000)
0.99 บำทต่อหุ ้น

3.3
=

ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกาไรต่ อหุ้น (Earnings per share dilution)
EPS ก่อนกำรเสนอขำย - EPS หลังกำรเสนอขำย
EPS ก่อนกำรเสนอขำย
= 0.031 - 0.028
0.031
= 9.68%
หมำยเหตุ :
กำไรสุทธิ (ตำมงบกำรเงินไตรมำสที่ 3/2563)
EPS ก่อนกำรเสนอขำย
EPS หลังกำรเสนอขำย

=
=
=

18,950,155.70 บำท
18,890,155.70 / 610,310,058
18,890,155.70 / (617,310,058 + 65,000,000)

= 0.031 บำทต่อหุ้น
= 0.028 บำทต่อหุ้น

กำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะทำให้โครงสร้ำงกำรถือหุ ้น 10 อันดับแรก
ก่อนและหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยสรุ ปได้ดงั นี้
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ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ถือหุ้น

กลุ่มนำยชำติชำย พำนิชชีวะ**
กลุ่มนำยปิ ยะ เตชำกูล**
นำยวิวฒั น์ กรมดิษฐ์**
นำยวิฑูรย์ กรมดิษฐ์
นำยพงษ์ชยั จงไพศำลศิลป์
นำงนำธฤดี ศรี ประจิตติชยั
นำยบัณฑิต ตุงคะเศรณี
นำงสำววิภำวี กรมดิษฐ์
นำงจรู ญลักษณ์ พำนิชชีวะ
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด
ผูถ้ ือหุน้ รำยอื่น
รวม

ก่ อนการเพิม่ ทุน*
จานวนหุ้น
สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
118,125,000
19.14%
100,469,894
16.28%
42,750,000
6.93%
29,390,199
4.76%
16,159,500
2.62%
15,600,000
2.53%
15,372,000
2.49%
13,032,903
2.11%
12,656,250
2.05%
9,866,251
1.60%
243,888,061
39.49%
617,310,058
100.00

หลังการเพิม่ ทุน
จานวนหุ้น
สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
118,125,000 17.31%
100,469,894 14.72%
42,750,000
6.27%
29,390,199
4.31%
16,159,500
2.37%
15,600,000
2.29%
15,372,000
2.25%
13,032,903
1.91%
12,656,250
1.85%
9,866,251
1.45%
65,000,000
9.53%
243,888,061 35.74%
682,310,058
100.00

หมำยเหตุ
*ข้อมูลปิ ดสมุด ณ วันที่ 13 มกรำคม 2564
**กำรนับรวมกลุ่มหลักทรัพย์เป็ นไปตำมนิยำมบุคคลตำมมำตรำ 258
1. กลุ่มนำยชำติชำย พำนิชชีวะ ประกอบด้วยครอบครัวและบุตร ได้แก่ นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ นำยพำทิศ พำนิชชีวะ นำย
สำริ ศ พำนิชชีวะ และนำงสำวอำภำพิศ พำนิชชีวะ ไม่รวมมำรดำ คือ นำงจรู ญลักษณ์ พำนิชชีวะ
2. กลุ่มนำยปิ ยะ เตชำกูล ประกอบด้วยครอบครัวและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ ได้แก่ นำงสำยสุ ทธิ์ เตชำกูล ไม่รวมบุตรที่
บรรลุนิติภำวะ คือ นำยธนภูมิ เตชำกูล จำนวนหุน้ สำมัญ 2,112,064 หุน้
3. นำยวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ ไม่รวมพี่นอ้ ง คือ นำยวิฑูรย์ กรมดิษฐ์ และนำงสำววิภำวี กรมดิษฐ์
3.4

ความคุ้มค่ าทีผ่ ้ถู ือหุ้นได้ รับเมือ่ เปรียบเทียบกับ Dilution
กำรเพิ่มทุนในครั้งนี้ เกิ ดผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุ ้นเดิมไม่มำกนักเนื่ องจำกสัดส่ วนกำรลงทุนของ TTTH ประมำณ
ร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริ ษทั ซึ่ งผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งกำไรต่อหุน้ ประมำณร้อยละ 9.68 และกระทบต่อสัดส่วนผูถ้ ือหุน้ ประมำณร้อยละ 9.53 แต่จะเกิดผลประโยชน์และ
ควำมคุม้ ค่ำให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจำกกำรที่บริ ษทั ได้ร่วมพันธมิตรกับทำง TTTH ในครั้งนี้ ทำให้บริ ษทั ได้รับลูกค้ำจำกกำรแนะนำ
ของ TTTH จำนวน 2 รำยระยะเวลำกำรให้บริ กำร 3 ปี และ 5 ปี ตำมลำดับ โดยใช้บริ กำรรถโดยสำรจำนวนทั้งสิ้ น 57 คัน
ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 42 คัน และรถโดยสำรบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 340 ล้ำนบำท
ตำมข่ำวที่ได้เผยแพร่ ต่อทำงตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องกำรแจ้งผลกำรประมูล กำรเริ่ มให้บริ กำรและกำรต่อสัญญำกำรให้บริ กำร
สำหรับลูกค้ำรำยใหม่ 3 รำยและต่อสัญญำลูกค้ำรำยเดิม 1 รำย ซึ่งใช้บริ กำรรถโดยสำรจำนวนทั้งสิ้น 83 คัน ประกอบด้วยรถ
โดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสำรของบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ล้ำนบำทตลอดอำยุ
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) 700/199 หมู่ที่1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160
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สัญญำที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริ ษทั มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรเพิ่มขึ้นประมำณ 11% เปรี ยบเทียบกับรำยได้ค่ำบริ กำร
ปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรลดลง 14% เปรี ยบเทียบกับรำยได้ค่ำบริ กำรปี 2562 มำจำก
บริ ษทั ได้รับผลกระทบโควิค-19) ทั้งนี้ จะสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในระยะยำว อำทิ ผตอบผลแทนใน
มูลค่ำหุน้ ที่อำจเพิ่มสูงขึ้นและเงินปั นผล เป็ นต้น
ซึ่ งบริ ษทั มีนโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปั นผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุ ทธิ ตำมงบกำรเงินหลังหักภำษีเงินได้นิติ
บุคคลและสำรองต่ำงๆ ตำมกฎหมำย หำกมี ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปั นผลอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั ศักยภำพ กำรเติบโต
ของผลกำรดำเนินงำน แผนกำรลงทุน สภำพคล่อง กำรขยำยงำน รวมถึงควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมในอนำคต เพื่อสร้ำง
ผลตอบแทนที่ดีต่อผูถ้ ือหุน้ ในอนำคต
3.5

ความเสี่ยงจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
ควำมเสี่ ยงที่จะกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมไม่มำกนักเนื่ องจำกสัดส่ วนกำรลงทุนของ TTTH ประมำณร้อยละ 9.53 ของ
จำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริ ษทั ซึ่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อ
หุ ้นประมำณร้ อยละ 9.68 และกระทบต่อสัดส่ วนผูถ้ ื อหุ ้นประมำณร้ อยละ 9.53 และหำกบริ ษทั ไม่ได้รับเงิ นตำมแผนที่
กำหนด บริ ษทั อำจจะต้องหำแหล่งเงินทุนอื่นๆ เช่น กำรออกตรำสำรหนี้ หรื อกำรกูย้ ืมเงิน และกำรออกเสนอขำยหุ ้นสำมัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งอำจใช้ระยะเวลำนำนในกำรดำเนิ นกำร แหล่งเงินทุน
ไม่ได้ตำมต้องกำรหรื อเพียงพอ เพิ่มภำระค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย และขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินไม่เพียงพอตำมแผนกำรขยำย
ฐำนลูกค้ำ
อี กทั้งถ้ำทำง TTTH มี กำรขำยหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ออกไป บริ ษทั อำจสู ญเสี ยโอกำสในกำรขยำยฐำนลูกค้ำตำม
แผนกำรเติบโตของบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำรำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเทียบกับรำคำตลำดของหุน้ บริ ษทั ซึ่ง
คำนวณรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนที่เสนอขำยแล้ว รำคำเสนอขำยหุน้
สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดหุ ้นบริ ษทั ก่อนที่ ตลำดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ ้น
สำมัญเพิม่ ทุนดังกล่ำวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทำง TTTH ต้องปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนตำมหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรพิจำรณำคำขอให้รับหุน้ สำมัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ ในส่วน
เพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
4.
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เหตุผล ความจาเป็ นของการเพิม่ ทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิม่ ทุน
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมเห็นว่ำ กำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เพื่อจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน
ให้แก่ TTTH ส่ งผลดีต่อบริ ษทั จำกกำรได้มีพนั ธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner ) เป็ นผูส้ นับสนุนในกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั ผูเ้ ชี่ยวชำญในกำรดำเนินกำรบริ หำรที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ และมีควำมพร้อมทำงด้ำนเงินทุน ซึ่ งจะทำให้บริ ษทั ได้รับ
เงินตำมแผนกำรเติบโตของบริ ษทั ทันเวลำ และมีสภำพคล่องทำงกำรเงินที่เพียงพอในปั จจุบนั และกำรขยำยธุรกิจในอนำคต
อีกทั้งจะช่วยให้บริ ษทั มีภำพลักษณ์ที่ดีและสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งได้ ซึ่งกำรเพิ่มทุนนี้ถือเป็ นกำรระดมทุนในระยะสั้น
สำมำรถได้รับเงินตำมที่ตอ้ งกำร ลดภำระผูถ้ ือหุน้ รำยเดิมในกำรเพิ่มทุน และสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระยะยำว
อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำกำรระดมทุนด้วยวิธีกำรอื่นๆ ได้แก่
(ก) กำรออกตรำสำรหนี้หรื อกำรกูย้ มื เงิน คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำเรื่ องกำรออกตรำสำรหนี้หรื อกำรกูเ้ งิน
แล้วเห็ นว่ำยังไม่เหมำะสมในเวลำนี้ เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ และสภำวะเศรษฐกิ จในปั จจุบนั อี กทั้งกำรใช้สินทรั พย์เป็ น
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หลักประกันมีขอ้ จำกัด เนื่ องจำกสิ นทรัพย์หลักของบริ ษทั มีเพียงรถโดยสำรเท่ำนั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ยังมี
ภำระหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิ นจำนวน 198 คันมูลค่ำหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิ นประมำณ 262 ล้ำนบำท อีกทั้งกำร
พิจำรณำกำรขอเงินกูย้ ืมเพิ่มเติมปั จจุบนั ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรดำเนินกำรขอวงเงินสิ นเชื่อใหม่ ซึ่ งอำจไม่ทนั ต่อควำม
ต้องกำรในกำรใช้เงินของบริ ษทั ในเวลำนี้และมีภำระค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
(ข) กำรออกและเสนอขำยหุ ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ ม ตำมสั ด ส่ ว นกำรถื อ หุ ้ น (Rights Offering)
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็ นว่ำกำรระดมทุนด้วยวิธีดังกล่ำวมีขอ้ จำกัดเกี่ ยวกับควำมไม่แน่ นอนของจำนวนเงิ นทุนที่ ได้รับ
เนื่องจำกอำจไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกผูถ้ ือหุน้ รำยเดิมในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตำมจำนวนเงินที่ตอ้ งกำร
ดังนั้น แนวทำงกำรระดมทุ นที่ มีประสิ ทธิ ภำพและเหมำะสมที่ สุดที่ จะท ำให้บริ ษทั ได้รับเงิ นทุ นตำมจำนวนที่
ต้องกำรในระยะเวลำตำมแผนที่ กำหนด คือ กำรออกและเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ TTTH ที่มีศกั ยภำพ
ประสบกำรณ์ทำงธุ รกิ จที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั มีควำมพร้อมด้ำนเงินลงทุนที่ แน่ นอน และเข้ำใจนโยบำยและวิสัยทัศน์กำร
ดำเนิ นงำนของบริ ษทั เป็ นอย่ำงดี กำรระดมทุนด้วยวิธีน้ ี เมื่อเปรี ยบเทียบกับกำรออกตรำสำรหนี้ หรื อกำรกูย้ ืมเงิน และกำร
ออกและเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่ วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) หรื อกำรเพิ่มทุนโดยวิธีกำร
อื่น อำจทำให้บริ ษทั ระดมทุนได้ล่ำช้ำและไม่ได้จำนวนเงินทุนตำมที่ตอ้ งกำร ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อแผนกำรดำเนิ นงำนและ
สภำพคล่องกำรเงินของบริ ษทั ได้
4.2

ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินเพิม่ ทุน และความเพียงพอของแหล่ งเงินทุน
ตำมแผนกำรขยำยฐำนลูกค้ำปั จจุบัน มี ลูกค้ำรำยใหม่ 3 รำยและต่อสัญญำลูกค้ำรำยเดิ ม 1 รำยโดยใช้บริ กำรรถ
โดยสำรจำนวนทั้งสิ้น 83 คัน ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสำรบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำ
ใหม่ ป ระมำณ 370 ล้ำ นบำทตลอดอำยุสัญ ญำที่ เกิ ดขึ้ น ส่ ง ผลให้บริ ษทั มี อ ัตรำกำรเติ บโตของรำยได้ค่ำ บริ กำรเพิ่มขึ้ น
ประมำณ 11% เปรี ยบเทียบกับรำยได้ค่ำบริ กำรปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรลดลง 14%
เปรี ยบเที ยบกับรำยได้ค่ำบริ กำรปี 2562 เนื่ องจำกบริ ษทั ได้รับผลกระทบโควิค -19) ดังนั้นบริ ษทั จะต้องมีเงิ นสำรองเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจกำรตำมแผนโครงกำรลงทุนดังกล่ำวที่เพียงพอ ซึ่งบริ ษทั คำดว่ำจะได้รับเงินภำยในไตรมำสที่
1 ของปี 2564 หำกบริ ษทั ไม่ได้รับเงินตำมแผนดังกล่ำว บริ ษทั ยังมีวงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูร้ ะยะสั้นและเงินกูร้ ะยะยำวจำก
ธนำคำรสี่ แห่ง เพื่อใช้เงินเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรที่เพียงพอสำหรับแผนโครงกำรลงทุนดังกล่ำว
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ผลกระทบทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้ ต่ อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานโดยรวม
ของบริษัท อันเนื่องจากการเพิม่ ทุน
กำรที่บริ ษทั ได้ร่วมพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) กับทำง TTTH ในครั้งนี้ ทำให้บริ ษทั ได้รับลูกค้ำจำกกำร
แนะนำของ TTTH จำนวน 2 รำยระยะเวลำกำรให้บริ กำร 3 ปี และ 5 ปี ตำมลำดับ ใช้บริ กำรรถโดยสำรจำนวนทั้งสิ้น 57 คัน
ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 42 คัน และรถโดยสำรของบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 340 ล้ำน
บำท ตำมข่ำวที่ ได้เผยแพร่ ต่อทำงตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องกำรแจ้งผลกำรประมูล กำรเริ่ มให้บริ กำรและกำรต่อสัญญำกำร
ให้บ ริ กำรของลู ก ค้ำ รำยใหม่ 3 รำยและต่ อ สัญ ญำลู ก ค้ำ รำยเดิ ม 1 รำยโดยใช้บ ริ ก ำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้ง สิ้ น 83 คัน
ประกอบด้วยรถโดยสำรใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสำรของบริ ษทั จำนวน 15 คัน มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ล้ำน
บำทตลอดอำยุสัญญำที่เกิดขึ้น ส่ งผลให้บริ ษทั มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรเพิม่ ขึ้นประมำณ 11% เปรี ยบเทียบกับ
รำยได้ค่ำบริ กำรปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริ กำรลดลง 14% เปรี ยบเทียบกับรำยได้ค่ำบริ กำร
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ปี 2562 เนื่องจำกบริ ษทั ได้รับผลกระทบโควิค-19) ซึ่งเห็นได้วำ่ บริ ษทั มีแนวโน้มรำยได้ค่ำบริ กำรที่เพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยฐำน
ลูกค้ำ อีกทั้งส่งผลให้บริ ษทั มีฐำนะกำรเงินที่ดีข้ ึน
4.4

ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และทีม่ าของการกาหนดราคาเสนอขาย
บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรเจรจำร่ วมกับ TTTH ในรำคำเสนอขำยหุ ้นละ 0.99 บำท โดยบริ ษทั เปรี ยบเทียบกับรำคำตลำด
ของหุ ้นบริ ษทั คำนวณจำกรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นที่ซ้ื อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำกำรก่อนวัน
ประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อ วัน ที่ 20 มกรำคม 2564 ในระหว่ำ งวันที่ 28 ธัน วำคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 19
มกรำคม 2564 ซึ่ งเท่ ำกับหุ ้นละ 0.99 บำท (ข้อมูลจำก SETSMART ตำม www.setsmart.com) ซึ่ งบริ ษทั ไม่มีส่วนลดจำก
รำคำตลำด ดังนั้น รำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนข้ำงต้น จึงเป็ นรำคำที่ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดตำมประกำศที่
ทจ.72/2558
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
จำนวน 65,000,000 หุ ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท โดยเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) ให้แก่ บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ “TTTH”) โดยกำรจัดสรรจำนวน 65,000,000
หุ ้น ในรำคำเสนอขำยหุ ้นละ 0.99 บำท คิดเป็ นมูลค่ำ 64,350,000.00 บำท และรำคำตลำดของหุ ้นเท่ำกับ 0.99 บำทต่อหุ ้น
โดยบริ ษทั ไม่ประสงค์ที่จะออกและเสนอขำยหุน้ ในรำคำต่ำกว่ำรำคำตลำดเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
เมื่อพิจำรณำถึงเหตุผล ควำมจำเป็ น และประโยชน์ที่บริ ษทั จะได้รับจำกกำรออก เสนอขำย และจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่ม
ทุนครั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงมีมติอนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เพื่อจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนให้แก่ TTTH โดยควำมเห็นว่ำเงื่อนไขกำรจัดสรร รำคำเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผลู ้ งทุนนั้น มีควำมเหมำะสม
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ และทำให้บริ ษทั มีวงเงินสำรองเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรและได้รับเงิน
ตำมต้องกำรตำมแผนกำรขยำยฐำนลูกค้ำของบริ ษทั
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เหตุผลและความจาเป็ นในการเสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่ บุคคลในวงจากัด
กำรออกและเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เพื่อจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ TTTH ครั้งนี้ คณะกรรมกำร
บริ ษทั มีควำมเห็นว่ำ บริ ษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็ นบริ ษทั ที่มีฐำนะทำงกำรเงินมัง่ คงและศักยภำพในด้ำนกำร
ลงทุน ผูเ้ ชี่ยวชำญในกำรดำเนินธุรกิจกำรบริ หำรเกี่ยวกับโลจิสติกส์ มีสำยสัมพันธ์ที่ดีกบั ธุรกิจที่หลำกหลำย และมีบริ ษทั ใน
เครื อจำนวนมำก ส่งผลให้บริ ษทั สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้บริ ษทั ได้รับเงินทุนตำมจำนวนที่ตอ้ งกำรเพือ่
ใช้ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ถือเป็ นกำรระดมทุนได้ภำยในระยะเวลำอันสั้น และลดภำระผูถ้ ือหุน้ เดิมในกำรเพิ่มทุน อีก
ทั้งทำให้บริ ษทั มีสภำพคล่องและผลกำรดำเนิ นงำนที่ดีข้ ึน ตลอดจนเป็ นกำรเพิ่มศักยภำพ ควำมเชื่อมัน่ ในกำรดำเนิ นธุรกิจ
ของบริ ษทั ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholders) และสถำบันกำรเงินได้
ทั้งนี้ทำง TTTH จะเข้ำมำเป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) จะนำควำมรู ้ควำมสำมำรถ รวมถึงประสบกำรณ์
มำส่ งเสริ มและสนับสนุนเพื่อให้บริ ษทั สำมำรถขยำยกำรเติบโต ซึ่ งบริ ษทั เล็งเห็นศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโต กำร
สร้ำงรำยได้จำกกำรให้บริ กำร เพิ่มกำไรในอนำคต และประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม รวมถึงกำรร่ วมพันธมิตรทำงธุรกิจ
อันดีต่อกัน
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5.

คารับรองของกรรมการบริษัท
กรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำร 4 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ/ะกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน
หำกไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยควำม
ซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังในกำรรักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั ในเรื่ องที่เกี่ ยวกับกำรเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำกำร
หรื อละเว้นกำรกระทำกำรใดอันเป็ นกำรไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ ดงั กล่ำว และก่อให้เกิ ดควำมเสี ยหำยแก่บริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นสำมำรถ
ฟ้ องร้องเรี ยกค่ำสิ นไหมทดแทนจำกกรรมกำรคนดังกล่ำวแทนบริ ษทั ได้ตำมมำตรำ 85 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน
จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิม่ เติม) จนเป็ นเหตุให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรหรื อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องได้ประโยชน์
โดยมิชอบ ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลำยคนซึ่ งถือหุ ้นในบริ ษทั และมีสิทธิ ออกเสี ยงรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวน
สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั สำมำรถใช้สิทธิ เรี ยกคืนประโยชน์จำกกรรมกำรนั้นแทนบริ ษทั ได้ตำมมำตรำ 89/18 แห่ ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
ในกำรนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ขอรับรองว่ำคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ใช้ควำมระมัดระวังในกำรดำเนิ นกำรพิจำรณำ
อนุมตั ิและตรวจสอบข้อมูลของผูล้ งทุนอย่ำงครบถ้วนแล้ว มีควำมเห็นว่ำกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรร
ให้แก่ TTTH ดังกล่ำว ส่งผลดีต่อบริ ษทั จำกกำรได้มีพนั ธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) ในกำรสนับสนุนกำรดำเนิ นงำน
ของบริ ษทั และมีฐำนะทำงกำรเงินที่มงั่ คง ทำให้บริ ษทั สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำได้จริ ง สร้ำงรำยได้จำกกำรให้บริ กำร เพิ่ม
กำไรในอนำคต และเพิ่มผลตอบแทนกำรลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระยะยำว

บริ ษทั ขอรับรองว่ำสำรสนเทศในรำยงำนฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประกำร

(ลงชื่อ)...........................................
(ดร.วิวฒั น์ กรมดิษฐ์)
กรรมกำรผูอ้ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริ ษทั

(ลงชื่อ)...........................................
(นำยปิ ยะ เตชำกูล)
กรรมกำรผูอ้ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริ ษทั
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