
 
 

รายงานประจ าปี 2563 

ก้าวสูค่วามเป็นผู้น าในการให้บริการขนสง่ 

จากแหลง่พกัอาศยัในเขตชมุชนไปยงัโรงงานอตุสาหกรรม 
หรือสถานประกอบการ 



สารจากประธานกรรมการ 

 
 

เรียน ผู้ถอืหุ้นทุกท่าน 

 

ในปี 2563 ผา่นมา 
 ภายใต้สถานการณ์วิกฤตที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปี 2563 ที่ผา่น
มาการลุกลามอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรุนแรงทั่วโลก ทัง้ทางด้านสุขภาพ สงัคมและเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะภาคอตุสาหกรรมและภาคบริการ ถึงแม้วา่ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา บริษัทด าเนินธุรกิจอยา่งระมดัระวงั ควบคู่
ไปกบัการประเมินผลการบริหารอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อประเมินความเสี่ยงของธุรกิจให้ทนัตอ่เหตกุารณ์ บริษัทสามารถผา่น
วิกฤตครัง้นีไ้ปด้วยกันกบัลกูค้า คู่ค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เช่น ผลกระทบจากมาตรการ เร่ือง “การเว้น
ระยะหา่งทางสงัคม (SOCIAL DISTANCING)” กลบัสง่ผลให้ลกูค้าขอใช้บริการรถรับสง่พนกังานเพิ่มขึน้ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยในช่วงคร่ึงปีแรก เนื่องจากสถานการณ์ภาคอตุสาหกรรมการ
ผลิตชิน้สว่นยานยนต์ ในปี 2563 มีแนวโน้มหดตวัตามอตุสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โควิด 19 ท าให้กิจกรรมผลิตในห่วงโซ่ยานยนต์ชะลอในช่วงคร่ึงปีแรก เนื่องจากก าลงัซือ้ทัว่โลกลดลงอย่างรุนแรง ทัง้นี ้
ลกูค้ารายหลกัของบริษัทยงัไม่มีนโยบายการลดจ านวนพนกังานและการลดสวสัดิการพนกังาน อีกทัง้ราคาน า้มนัเฉลี่ย
ลดลงจากปี 2562 ถือเป็นผลดีตอ่บริษัทที่สามารถบริหารต้นทนุทางตรงได้เป็นอยา่งดี 

จากการด าเนินการดงักล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีรายได้ในรอบระยะเวลา 12 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 จ านวน 391.69 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 28.75 ล้านบาท ปรับตวัลดลงจากปี 2562 ในอตัราร้อยละ 38.59 ซึ่งถือ
วา่เป็นสว่นน้อยเมื่อเทียบกบัความรุนแรงของเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ 

การบริหารธุรกิจภายใต้สถานการณ์วิกฤตที่ต้องใช้ความรอบคอบระมดัระวงัเป็นพิเศษแล้ว บริษัทยงัประสบความ
สบความส าเร็จอย่างสงูในการขยายฐานธุรกิจ โดยได้ลงนามในสญัญากบัลกูค้าใหม่หลายรายมีมูลค่าสญัญามากกว่า 
300 ล้านบาท และบริษัทยงัได้จดัท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื่อง ควบคู่ไปกบัการทบทวนสถานการณ์เป็น
ระยะ เพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึน้และปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน เพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจที่อาจ
เกิดขึน้ได้อยา่งทนัท่วงที 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาอยา่งยัง่ยืน โดยมุง่เน้นการน าไปปฏิบตัิในกระบวนการทางธุรกิจที่มี
ผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ความมุ่งมัน่ของบริษัทในการใช้แนวคิดด้านความยัง่ยืนเป็นฐานรากในการบริหารงานและ
ด าเนินธุรกิจ เพื่อสง่มอบประสบการณ์อนัทรงคณุคา่ให้แก่ลกูค้าและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่  

สดุท้ายนี ้ผมและคณะกรรมการของบริษัท ขอขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้น พนัธมิตรทางธุรกิจ และสถาบนัการเงินที่ให้
ความไว้วางใจและสนบัสนนุบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง และขอขอบคณุผู้บริหารและพนกังานของบริษัททกุๆ ทา่นที่ได้ร่วมมือกนั
ปฏิบตัิงานด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มก าลงัความสามารถ จนท าให้บริษัทสามารถก้าวข้ามช่วงเวลาท้าทายที่ผ่านมาใน
ระดบัท่ีนา่พอใจมาก และผมมัน่ใจวา่ด้วยศกัยภาพของบคุลากร โครงสร้างธุรกิจและสถานะทางการเงินท่ีเข้มแข็งจะท าให้
บริษัทข้ามผา่นวิกฤตเศรษฐกิจที่ตอ่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเติบโตตอ่ไปได้อยา่งยัง่ยืน 

 



สารจากประธานกรรมการ 

 
 

วนัท่ี 25 มกราคม 2564 

 
 

 
นายชาตชิาย พานิชชีวะ 
ประธานกรรมการ 
บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

 
 

เรียน ผู้ถอืหุ้นทุกท่าน 

 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทของบริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบในงบการเงินรวมของบริษัท รวมถึง

สารสนเทศ การเปิดเผยข้อมลูและการน าเสนอทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 โดยงบการเงินดงักลา่ว ได้
จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและใช้นโยบายการบญัชีที่เหมาะสมซึง่ถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และการใช้
ดุลยพินิจและประมาณการตามความจ าเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตสุมผล รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ทัง้นี ้งบการเงินดงักลา่วได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่เป็นอิสระของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่หน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการ
ที่ดีอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและนา่เช่ือถือ รวมถึงได้จดัให้มีระบบการควบคมุ
และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมรวมถึงระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ที่มีประสิทธิผลเหมาะสมเพื่อให้
มัน่ใจได้อย่างมีเหตผุลว่าข้อมูลทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท 
ตลอดจนเพื่อไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญัในการนี  ้

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อท า
หน้าที่สอบทานนโยบายการบญัชีและดแูลรับผิดชอบคณุภาพของข้อมลูในรายงานทางการเงิน สอบทานความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการ
เปิดเผยข้อมลูรายการระหวา่งกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองตา่งๆ ดงักลา่วได้ปรากฏอยูใ่น
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ และการ
ตรวจสอบภายในสามารถสร้างความเช่ือมั่นได้อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 
ธนัวาคม 2563 มีความเช่ือถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

 

วนัท่ี 25 มกราคม 2564 
 

 
นายชาตชิาย พานิชชีวะ 
ประธานกรรมการ 
บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
 



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

เรียน ผู้ถอืหุ้นทุกท่าน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตัง้ตามมติของคณะกรรมการของ
บริษัท เพื่อให้บริษัทมีการด าเนินงานที่โปร่งใสมีมาตรฐานมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจดัการความเสี่ยงมี
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้มีการจัดท าและเปิดเผยรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น คือ 

1. นางสวุรรณี  ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายก าชยั บญุจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ กรรมการตรวจสอบ 
โดยทัง้ 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระทัง้หมดและมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบและตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย  

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวม 4 ครัง้ และได้ปฏิบตัิหน้าที่และพิจารณาในเร่ืองส าคญัต่างๆ 
โดยสรุปดงันี ้ 
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2563 ของบริษัท ซึ่งผ่านการสอบทานและ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว โดยได้เชิญผู้สอบบญัชีร่วมประชุมทกุครัง้ที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจ าปีเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการจัดท างบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ทนัต่อเวลา การ
ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ก่อนเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า : ในปี 2563 บริษัทได้จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง เพียงพอ
ตำมทีค่วรในสำระส ำคญัและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีทีร่บัรองโดยทัว่ไป  

2.  สอบทานความเหมาะสมของรายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูของรายการดงักลา่วตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใส
เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า : รำยกำรดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบริษัทมีควำม
สมเหตสุมผลและมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ 

 
 



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

3. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบจากรายงานการตรวจสอบภายใน 
ของผู้ตรวจสอบภายในทกุไตรมาส ซึ่งครอบคลมุระบบงานที่ส าคญัของบริษัท ตลอดจนติดตามและให้ค าแนะน า
ต่างๆ กบัผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายจดัการได้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายใน และกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า : บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในโดยรวมที่
เพียงพอ และเหมำะสม ไม่พบข้อบกพร่องทีอ่ำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญั  

4. การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนด กฎระเบียบของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ
ทานการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามหลกัของกฎหมาย และแนวทางปฏิบตัิที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัยพ์และ
ตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้บริษัทมีการด าเนินงานที่ถกูต้องและโปร่งใส สร้างความเช่ือมัน่ในแก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้มี
สว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

5. การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้และ
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัท ได้แก่ ความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้ สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีมติน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทก่อนเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดย
ได้แตง่ตัง้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทประจ าปี 2563 ดงันี ้ 

1. นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ 
2. นายณฐัวฒุ ิ สนัติเพ็ชร  ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ 
3. นางสาวกรองแก้ว ลมิป์กิตติกลุ   ทะเบียนเลขที่ 5874  

 
วนัท่ี 25 มกราคม 2564 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

นางสวุรรณี ค ามัน่  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
 
 



รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
 

เรียน ผู้ถอืหุ้นทุกท่าน 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งเพื่อสนบัสนนุ
คณะกรรมการบริษัทในการก ากบัดแูลการบริหารจดัการความเสีย่งขององค์กรให้สามารถบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจที่ตัง้ไว้
ภายใต้ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือให้กบัผู้ลงทนุและผู้ มีสว่นได้เสียในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบนัประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจ จ านวน 4 ทา่น ดงันี ้ 

1. นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายปิยะ เตชากลู กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นางสาวนิชานนัท์ รัตนเกต ุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 
ผลการปฎิบัตงิานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2563 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ท าหน้าที่ก าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามบทบาทหน้าที่ในกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์การ
ด าเนินงานและแผนธุรกิจ รวมทัง้สนบัสนนุและพฒันาการบริหารความเสี่ยงในทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กรอย่างตอ่เนื่องและมี
ประสทิธิภาพตามมาตรฐาน ส าหรับในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้มีการประชมุเพื่อก ากบัดแูลการบริหาร
ความเสีย่งตามกรอบมาตรฐานสากล COSO ERM 2017 โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของการปฏิบตัิหน้าที่ได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ก าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสีย่งองค์กร ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกบัแผนกลยุทธ์และการ

ด าเนินงานของบริษัท ท่ามกลางสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเกิดโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (โควิด-
19) ท่ีอบุตัิใหมใ่นปี 2563 

2. ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะตอ่การด าเนินงาน และโครงการลงทนุตา่งๆ ของบริษัทเป็นระยะ เพื่อให้
มัน่ใจได้ว่าผู้บริหารได้พิจารณาความเสี่ยงจากการลงทนุให้อยู่ภายใต้ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นส าคญั มี
แนวทางในการก าหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยง (Mitigation Plan) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถ
น าไปปฏิบตัิใช้ได้จริง เพื่อบรรเทาความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ได้อยา่งทนัทว่งที 

3. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและความเห็นชอบต่อการจดัท ารายงานความเสี่ยงองค์กรประจ าปี 2563 โดยก าหนดให้
สอดคล้องกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจ แผนกลยทุธ์ และเป้าหมายองค์กร 

4. รายงานผลการบริหารความเสีย่งองค์กรให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ 



รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
 

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้พฒันาระบบบริหาร
ความเสีย่งขององค์กรให้ครอบคลมุปัจจยัเสีย่งทกุด้านมีการบริหารความเสีย่งอยา่งตอ่เนื่องและสอดคล้องกบัสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงส าคญัระดบัองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและ
ควบคมุให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 
 
วนัท่ี 25 มกราคม 2564  

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 
 

 
นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการด าเนินการ 

1 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เราจะเป็นผู้ น าในการให้บริการรับ-ส่งบุคลากรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยความมุ่งมั่นพัฒนาการ

ให้บริการเพื่อให้เกิดความพงึพอใจแก่ผู้ใช้บริการและสร้างมาตรฐานการให้บริการจนเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
 

พันธกิจและวัตถุประสงค์  
- รักษาฐานธุรกิจให้เข้มแข็ง เสริมสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจอยา่งตอ่เนื่องสูค่วามยัง่ยืน 
- การปรับใช้เทคโนโลยีในการให้บริการและควบคมุการเดินรถเก่ียวเนื่องกบัความปลอดภยัและตอบสนองความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการอยา่งสม ่าเสมอ 
- การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการปฏิบตัิงานอย่างมี

ประสทิธิภาพ 
 

กลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท (Strategy) 
- การรักษาฐานลกูค้าเดิมควบคู่กบัสร้างฐานลกูค้าใหม่ด้วยการให้บริการที่มีคณุภาพและสร้างความพึงพอใจแก่

ผู้ใช้บริการ 
- การพฒันาระบบปฏิบตัิการและมาตรฐานการให้บริการรับ-สง่บคุลากรท่ีมีคณุภาพ 
- การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของบคุลากรให้ได้มาตรฐาน 

 
เป้าหมายระยะยาวของบริษัท 
- ระยะเวลา 1 ปี : บริษัทยงัมุง่เน้นด าเนินงานตามกลยทุธ์หลกัและพนัธกิจขององค์กร โดยวางเป้าหมายการเติบโตของรายได้จากการ

ให้บริการประมาณ 20% จากลกูค้ารายเดิมและลกูค้ารายใหม่จากการขยายพืน้ที่นอกเขตภาคตะวนัออก อีกสว่นหนึ่งมาจากการร่วม
พนัธมิตรกบัทางบริษัท โตโยต้า ทโูช ไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั หรือ TTTH ที่จะเข้ามาสนบัสนนุการขยายฐานลกูค้ากว้างขึน้ ซึง่ตัง้แตต้่นปี 
2564 บริษัทได้รับลูกค้ารายใหม่ 3 ราย ( มาจาก TTTH แนะน า 2 ราย ) และลูกค้ารายเดิม 1 รายต่อสัญญาใหม่ จ านวนรถที่ใช้
บริการทัง้หมด 83 คนั ซึง่ระหวา่งงวดยงัมีการเจรจากบัลกูค้ารายใหมจ่ านวน 4-5 ราย ถึงแม้วา่ในปี 2563 บริษัทจะมีรายได้จากการ
ให้บริการลดลงประมาณร้อยละ 14.41 จากปีเดียวกันก่อนหน้ามาจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิค ซึ่งปัจจุบัน
แนวโน้มรายได้จากการให้บริการของบริษัทมีทิศทางที่ดีขึน้มาจากการใช้ก าลงัผลิตในภาคอตุสาหกรรมกลบัสูส่ภาวะปกติ 

- ระยะเวลา 5 ปี : สืบเน่ืองจากการขยายฐานลกูค้า บริษัทวางเป้าหมายการเติบโตของรายได้จากการให้บริการที่ระดบั 20% และการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการลดต้นทนุในการให้บริการ นอกจากนีจ้ากการร่วมทนุกบัทาง TTTH บริษัทจะเน้นการน าเทคโนโลยีเข้ามาร่วม
บริหารจดัการกระบวนเดินรถที่เรียกว่า Model Smart Mobility เพื่อรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ สร้างการเติบโต
ในอนาคตที่ยัง่ยืน อีกทัง้ชว่ยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีและสร้างความแตกตา่งจากคูแ่ข่งได้ 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
รายได้รวม ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

คัน จ านวน ร้อยละ คัน จ านวน ร้อยละ คัน จ านวน ร้อยละ 
รายได้จากการให้บริการ          
1.   รถโดยสารของบริษัท 279 352.41 83.53% 308 390.55 85.47% 347 348.01 88.99% 
1.1   รถบสั 193 289.83 68.70% 192 295.36 64.64% 211 259.56 66.37% 
1.2   รถมินิบสั 28 27.00 6.40% 30 37.15 8.13% 38 35.36 9.04% 
1.3   รถตู้  51 31.52 7.47% 79 53.51 11.71% 91 49.77 12.73% 
1.4   รถตู้  วีไอพี 7 4.06 0.96% 7 4.53 0.99% 7 3.32 0.85% 
2.   รถโดยสารร่วมบริการ 90 69.47 16.47% 74 66.41 14.53% 66 43.08 11.01% 
รวมรายได้จากการให้บริการ 369 421.88 100.00% 382 456.96 100.00% 413 391.09 100.00% 
รายได้อื่น  1.86   1.77   0.60  

 
ภาพกราฟ โครงสร้างรายได้ของบริษัท ส าหรับปี 2561 ถงึปี 2563 แยกตามอุตสาหกรรมของลูกค้า ดังน้ี 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 
 

จากภาพแสดงสดัส่วนรายได้จากการให้บริการแยกตามอุตสาหกรรมของลกูค้าที่มีความหลากหลาย เนื่องจาก
บริษัทต้องการป้องกนัไม่ให้กลุม่ลกูค้ามีการกระจุกตวัและพึ่งพิงกลุ่มอุตสาหกรรมใดๆ มากเกินไป ซึ่งอาจมีความเสี่ยง
หากอตุสาหกรรมนัน้อยูใ่นช่วงวิกฤตจากเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม สิง่แวดล้อมและเทคโนโลยี 

 

ชิน้สว่นประกอบ
รถยนต์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
อสงัหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง

น า้มนัเชือ้เพลิง
และปิโตรเคมี

ยาง เหลก็ การท่องเท่ียว เมด็พลาสติก อ่ืน

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
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ข้อมูล รายละเอียด 

ช่ือ บริษัท เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 
สถำนท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ 700/199 หมูท่ี่ 1 ต.บ้ำนเก่ำ อ.พำนทอง จ.ชลบรีุ 20160 
ประเภทธุรกิจ บริกำร (กำรให้บริกำรรับ-สง่ บคุลำกร) 
เลขที่ทะเบียนบริษัท 0107558000105 
โทรศพัท์ 038-468-788, 9 
โทรสำร 038-468-788 
จ ำนวนทนุจดทะเบียน 170,577,514.50 บำท  
จ ำนวนหุ้นสำมญั 682,310,058 
เลขำนกุำรบริษัท คณุสกุำนดำ พทุธรักษำ / 063-903-0049 / sukarnda@atp30group.com 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ คณุโชติกำ วีระศิลป์ / 038-468-789, 091-774-4432 / chotiga@atp30group.com 
นำยทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ จ ำกดั (ประเทศไทย) 
ผู้สอบบญัชี บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
เว็บไซต์บริษัท www.atp30.com 
หมายเหต ุ: บริษัทได้มีการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุจดทะเบียนช าระแล้ว เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 จากการออกและ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัทจ านวน 65,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ บริษัท โตโยต้า ทโูช 
ไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั โดยการจดัสรรจ านวน 65,000,000 หุ้นในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท คดิเป็นมลูคา่ 64,350,000 
บาท ซึง่ได้รับเงินแล้วเมื่อวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 
 
ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบตอ่การด าเนินธุรกิจของ 
บริษัทอยา่งมีนยัส าคญั  
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
บริษัทเร่ิมประกอบธุรกิจการให้บริการรับ-สง่บคุลากรเมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม 2548 โดยมีผู้ก่อตัง้ ได้แก่  

นายปิยะ เตชากลู, ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์ และนายชาติชาย พานิชชีวะ ร่วมกนัและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ (MAI) เมื่อวนัท่ี 27 สงิหาคม 2558 นบัจากนัน้ได้ขยายธุรกิจอยา่งตอ่เนื่องจนถึงปัจจบุนั โดยมีการเปลีย่นแปลงและ
พฒันาการท่ีส าคญัของบริษัทดงันี ้

ปี รายละเอียด 

2561 - ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 วนัท่ี 2 เม.ย. บริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินการปี 2560 เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.030 บาทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 15.64 ล้านบาทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 62.96 ของก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองทางกฎหมาย ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 30 
เม.ย. 2561 

- บริษัทมีรถโดยสารท่ีให้บริการของบริษัทจ านวน 279 คนั ซือ้เพิ่มในระหวา่งปีจ านวน 44 คนัและขาย
รถบสัจ านวน 2 คนั 

2562 - ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 วนัท่ี 2 เม.ย. บริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินการปี 2561 เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.040 บาทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 21.63 ล้านบาทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 56.51 ของก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองทางกฎหมาย ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 30 
เม.ย. 2562 

- ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2562 วนัท่ี 5 พ.ย. บริษัทมีการประกาศจา่ยเงินปันผลระหวา่ง
กาลส าหรับผลการด าเนินงานเก้าเดือนปี 2562 เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.020 บาทรวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 12.35 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 36.02 ของก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองทางกฎหมาย ก าหนดวนั
จ่ายเงินปันผลวนัท่ี 4 ธ.ค. 2562  

- บริษัทมีรถโดยสารท่ีให้บริการของบริษัทจ านวน 308 คนั ซือ้เพิ่มในระหวา่งปีจ านวน 30 คนัและขาย
รถบสัจ านวน 1 คนั 

2563 - ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 วนัท่ี 25 ก.พ. บริษัทมีมตจิา่ยเงินปันผลส าหรับปีของผล
การด าเนินงานปี 2562 เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.020 บาท จ านวน 12.35 ล้านบาท ซึง่มจี่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลไปแล้วเป็นเงินสดในอตัราหุ้น 0.020 บาท จ านวน 12.35 ล้านบาท รวมทัง้สิน้ 
25.70 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 55.59 ของก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองทางกฎหมาย ก าหนดวนั
จ่ายเงินปันผลส าหรับปีวนัท่ี 30 เม.ย. 2563  

 - เดือนสงิหาคม บริษัทได้รับการตอ่มาตรฐานการรับรองการบริหารความปลอดภยัทางถนน (BSI 
ISO39001 : 2012 Road traffic safety management system) นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ส.ค. 2563 ถึงวนัท่ี 
31 ก.ค. 2566 



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

5 
 

ปี รายละเอียด 
2564 - บริษัทได้รับใบอนญุาตผู้ประกอบการขนสง่ไมป่ระจ าทางจากกรมการขนสง่ทางบก ตอ่ระยะเวลาอกี 5 

ปี นบัตัง้แต ่11 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 10 มกราคม 2569 
 - ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2564 วนัท่ี 20 ม.ค. บริษัทมีมติเก่ียวกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีน

เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั และก าหนดวนัและเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2564 มีระเบียบวาระการประชมุที่ส าคญัดงันี ้
วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิการเพิม่ทนุจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. (เร่ืองทนุจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบริษัท 
วาระท่ี 3 พิจาณาอนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 65.00 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ  
0.25 บาท ให้แก่บริษัท โตโยต้า ทโูช ไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (TTTH) โดยการจดัสรร 65.00 ล้านหุ้น ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 64.35 ล้านบาท 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการเพิม่จ านวนกรรมการ 1 ทา่น จากจ านวนเดิม 7 ทา่นเป็น 8 ทา่น โดย
มอบอ านาจอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหมใ่ห้แก่คณะกรรมการบริษัท 

 - มติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 วนัท่ี 24 ก.พ. จ านวนหุ้นรวม 388,542,981 หุ้นหรือ 
62.94% โดยมีมติตามวาระข้างต้น ดงันี ้
วาระท่ี 2 อนมุตั ิคะแนนเสยีงเห็นด้วย 388.54 ล้านหุ้น 
วาระท่ี 3 อนมุตั ิคะแนนเสยีงเห็นด้วย 388.54 ล้านหุ้น  
วาระท่ี 4 อนมุตั ิคะแนนเสยีงเห็นด้วย 388.54 ล้านหุ้น 

 - ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2564 เก่ียวกบัการจา่ยเงินปันผล การก าหนดประชมุสามญั
ประจ าปี 2564 และแก้ไขข้อบงัคบั โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้
วาระท่ี 2 อนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
วาระท่ี 4 อนมุตัิการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองจ านวน 1.44 ล้านบาทหรือคิดเป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย 5.01% ของก าไรสทุธิ และจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 อตัราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเงินไม่
เกิน 20.50 ล้านบาทหรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 74.95% ของเงินก าไรสทุธิหลงัจดัสรรก าไร
เป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย โดยก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผลวนัท่ี 9 เม.ย. 2564 
วาระท่ี 8 อนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการใหม ่
วาระท่ี 9 อนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบับริษัท เก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการและประชมุผู้ ถือหุ้นใน
เร่ืองการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
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รายการ   ตรวจสอบแล้ว 
  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)     
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.72 0.81 0.71 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.60 0.67 0.64 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.72 0.81 0.71 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 8.30 7.82 6.57 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 44 47 55 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนีก้ารค้า เทา่ 11.59 11.70 10.46 
ระยะเวลาช าระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้า วนั 32 31 35 
วงจรเงินสด วนั -4 -4 -4 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratios)     
อตัราสว่นก าไรขัน้ต้น % 25.57 25.69 22.53 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 14.98 14.70 11.53 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร % 166.32 186.60 241.19 
อตัราก าไรสทุธิ % 9.65 10.21 7.34 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 13.17 12.64 6.96 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratios)     
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 5.86 6.31 3.65 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % 13.96 15.08 8.58 
อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์ เทา่ 0.61 0.62 0.50 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratios)     
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.17 0.86 0.95 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 6.64 9.76 9.85 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั เทา่ 1.02 1.09 0.83 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 56.50 55.59 74.95 

หมำยเหต ุ: อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล ค ำนวณมำจำกเงินปันผลจ่ำยส ำหรบัปีหำรดว้ยก ำไรสทุธิหลงัหกัส ำรองตำม
กฎหมำยของปี 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารรับ-สง่ บคุลากรระหวา่งแหลง่ที่พกัอาศยัใน
เขตชมุชนไปยงัโรงงานอตุสาหกรรมหรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะในเขตนิคมอตุสาหกรรมในภาคตะวนัออก ซึง่ได้รับ
ใบอนญุาตผู้ประกอบการขนสง่ไม่ประจ าทางจากกรมการขนสง่ทางบก มีบริษัทมีรถโดยสารที่ให้บริการ 2 รูปแบบดงันี ้

1. รถโดยสารของบริษัทรวมจ านวน 347 คนัหรือคิดเป็นร้อยละ 84.02 ประกอบด้วย รถบสัจ านวน 211 คนั
หรือคิดเป็นร้อยละ 51.09 สว่นที่เหลือเป็นประเภทอื่นได้แก่ รถมินิบสั รถตู้  และรถตู้  วีไอพี คิดเป็นร้อยละ 
32.93 ของจ านวนรถโดยสาร 

2. รถโดยสารรถร่วมบริการรวมจ านวน 66 คนัหรือคิดเป็นร้อยละ 15.98 ประกอบด้วย รถตู้จ านวน 61 คนั
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.77 สว่นท่ีเหลอืเป็นรถบสัคิดเป็นร้อยละ 1.21 ของจ านวนรถโดยสาร 

นอกจากนีบ้ริษัทได้น ามาตรฐานการบริหารความปลอดภยัทางถนน (BSI ISO39001: 2012 Road traffic safety 
management system) มาใช้ในการบริหารจดัการกระบวนการเดินรถเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการให้บริการตอ่ลกูค้าให้เกิด
ความพงึพอใจมากที่สดุ อีกทัง้การให้ความส าคญัในการพฒันาคณุภาพของพนกังานโดยเฉพาะนกัขบัตัง้แตก่ระบวนการ
สรรหาคา่ตอบแทนและสวสัดิการ การอบรม การสร้างจิตส านกึในการให้บริการและปลกูฝังการใสใ่จต่อคณุภาพชีวิตและ
ทรัพย์สนิของผู้โดยสารและผู้ ร่วมใช้เส้นทาง 

แนวโน้วส าหรับปี 2564 บริษัทมุง่เน้นเพิ่มมาร์เก็ตแชร์ภาคตะวนัออก ขยายฐานกลุม่ลกูค้าขนาดใหญ่ที่มีศกัยภาพ 
โดยเน้นการใช้บริการรับสง่ที่มีคณุภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมตา่งๆ มาร่วมเพิ่มประสทิธิภาพให้กบัลกูค้า อีกทัง้
การเพิ่มความสะดวกสบายมากขึน้ ซึ่งในการร่วมพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษัท โตโยต้า ทโูช ไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั  (TTTH) 
นัน้ยงัช่วยในการสนบัสนนุการขยายฐานลกูค้าในวงกว้างเพื่อตอ่ยอดการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง อีกทัง้การร่วมลงทนุน าเทศ
โนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบบริหารจัดการกระบวนการเดินรถ Model Smart Mobility ที่จะรองรับการให้บริการให้มี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมถึงการช่วยลดต้นทนุให้แก่ลกูค้า เพิ่มศกัยภาพการแขง่ขนัมากขึน้ โดยตัง้เป้าอตัราการเติบโต 
20% หรือรายได้รวมที่ 480 ล้านบาทและรักษาอตัราก าไรขัน้ต้นอยูท่ี่ร้อยละ 25  

 

สำมำรถดูข้อมูลเพ่ิมเติม ไดจ้ำกแบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจ ำปี 2563 ในเว็บไซต์ส ำนกังำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
หรือเว็บไซต์ตลำดหลกัทรพัย์ฯ (www.set.or.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัท (www.atp30.com) 

 

 

 

  

 

http://www.set.or.th/
http://www.atp30.com/
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ภาพแสดง ขัน้ตอนการจัดหาและให้บริการลูกค้า  
 

 
 
ลักษณะการให้บริการ โดยแบง่สดัสว่นรายได้ออกเป็น 2 กลุม่คือ 
1. รายได้จากการให้บริการ 

รถโดยสารของบริษัท :  
รถโดยสารของบริษัททุกคนั ต้องมีลกัษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นพืน้สี

เหลืองตัวอกัษรและตวัเลขเป็นสีด า ขึน้ต้นด้วย 30-xxxx และมีโครงสร้างรถโดยสารที่เหมาะสมกับการขนส่ง
บุคลากร มีความปลอดภยัและสะดวกสบายต่อผู้ โดยสาร โดยบริษัทได้ร่วมมือกับผู้ผลิตและจ าหน่ายรถชัน้น า 
อาทิ ฮีโน่ สแกนเนีย เมอร์เซเดส-เบนซ์ โตโยต้า และยู่ทง เป็นต้น ในการออกแบบโครงสร้างรถโดยสารที่เป็น
มาตรฐาน 
รถโดยสารร่วมบริการ : 

รถโดยสารร่วมบริการ เป็นรถโดยสารที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท จากการคัดเลือกและ
ก าหนดนโยบายซึ่งเป็นทัง้บุคคลหรือนิติบุคคล แต่ต้องได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่งไม่
ประจ าทางจากกรมการขนสง่ทางบกเทา่นัน้ 

การน าเสนอรูปแบบรถและ
เส้นทางเดินรถให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า

กรณีใช้รถของบริษัท

รถโดยสารขนาดใหญ่ 
อาท ิรถบัส / รถมินิบัส

รถตู้ / รถตู้ วีไอพี
จัดหารถให้ตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า

คัดสรรบุคลากรเพื่อเป็น
นักขับ

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
นักขับก่อนการให้บริการ

พร้อมให้บริการรับส่ง
บุคลากร

บริษัทบริหารและจัดการรับส่ง บุคลากรตาม
เส้นทางท่ีตกลงไว้กับลูกค้า

บริษัทจัดท ารายงานการเดินทางประจ าวัน
เพื่อรายงานแก่ลูกค้า

บริษัทเรียกเก็บค่าบริการกับลูกค้า
ตามสัญญา

กรณีใช้รถร่วม

รถบัส / รถตู้

บริษัทคัดเลือกรถร่วม

ลูกค้าลงนามในสัญญา
ว่าจ้างบริการรับส่ง

บุคลากร

ประเภทรถโดยสารจ านวนรถ

โดยสาร /จ านวนผู้โดยสาร /เส้นทาง 

/ตารางเวลาการเดินรถ /ค่าใช้จ่าย 
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2. รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับเงินฝากธนาคาร ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สินและรายได้อื่น อาทิ  รายได้
จากการให้บริการ ด้านการบริหารเพิ่มเติมแก่รถร่วมบริการ เงินรับคืนกองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังานลาออกและ
การขายอะไหลท่ี่เสือ่มสภาพ เป็นต้น 
 

นโยบายและลักษณะการตลาดที่ส าคัญ 
กลยุทธ์การแข่งขัน 

เนื่องจากธุรกิจรถโดยสารไม่ประจ าทางไม่มีข้อจ ากดัในการเข้าท าธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่  หากมีปัจจยั
ด้านแหลง่เงินทนุที่เพียงพอ มีใบอนญุาตผู้ประกอบการขนสง่และต้องมีผู้ขบัขี่ที่มีใบอนญุาตตรงตามประเภทที่กฎหมาย
ก าหนด จึงท าให้มีจ านวนผู้ประกอบการรถขนส่งโดยสารไม่ประจ าทางรายใหม่เกิดขึน้จ านวนมาก โดยในปี 2562 มี
จ านวนผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจ าทางเท่ากับ 43,251 ราย และในปี 2563 มีจ านวนผู้ประกอบการลดลงเป็น 
40,631 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 6.06 ซึง่สว่นใหญ่จะเน้นการแขง่ขนัทางด้านราคาและการบริการเป็นหลกั ทัง้นีฝ่้ายบริหาร
ของบริษัทได้ประเมินส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 3 ของจ านวนโรงงานนิคมอตุสาหกรรมพืน้ที่ให้บริการ อาทิ นิคม
อตุสาหกรรม อมตะซิตีช้ลบรีุ แหลมฉบงัชลบรีุ อมตะซิตีร้ะยอง มาบตาพดุระยอง เหมราชระยอง  โรจนะระยอง และอีส
เทิร์น ซีบอร์ด ระยอง 

จุดเด่นของบริษัท มีกระบวนการเดินรถที่เป็นมาตรฐาน เน้นคุณภาพงานบริการที่โดดเด่นตามแนวทางการ
ปฏิบตัิการบริหารความปลอดภยับนท้องถนนตามมาตรฐาน ISO: 39001:2012 อีกทัง้การให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการใช้
บริการรถโดยสารให้เหมาะสมกบัเส้นทางเพื่อให้ลดคา่ใช้จ่าย โดยมีกลยทุธ์การแขง่ขนั ดงันี ้
1.  กลยุทธ์ด้านบริการ (Service) 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัทได้รับ
มาตรฐานการบริหารความปลอดภยัทางถนน (BS ISO39001 : 2012 Road traffic safety management system) โดย
ยดึหลกันโยบายในการให้บริการ 3 ประการ คือ หลกัความปลอดภยั (Safety) หลกัความนา่เช่ือถือ (Reliability) และหลกั
ความสะดวกสบาย (Comfort) ด้วยการก าหนดมาตรฐานการบริการ ดงันี ้ 

มาตรฐานรถโดยสาร 
รถโดยสารของบริษัททกุคนัเป็นรถใหม่ โดยลกัษณะของตวัรถภายนอกจะออกแบบเฉพาะส าหรับการใช้

รับ-สง่ บคุลากร ตามหลกัวิศวกรรมและทางกฏหมาย อีกทัง้แชสซีและเคร่ืองยนต์ (Bus body and Chassis) จาก
บริษัทชัน้น า อาทิ ฮีโน่ สแกนเนีย และเมอร์เซเดส-เบนซ์ โตโยต้า และยู่ทง เป็นต้น ตวัถงัมีการออกแบบลกัษณะ
การใช้งานโดยค านงึถึงความปลอดภยัเป็นหลกัการติดตัง้ระบบปรับอากาศเป็นอปุกรณ์ใหม่ทกุชิน้และสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่ครบครัน อาทิ ทีวี เคร่ืองเสียง ชุดปฐมพยาบาล ถงัดบัเพลิง และอปุกรณ์ด้านความปลอดภยั เพื่อ
อ านวยความสะดวกสบายและปลอดภยัตอ่ผู้ โดยสาร 
มาตรฐานพนักงานขับรถ 

บริษัทให้ความส าคญัในการสรรหานกัขบัเป็นอย่างมาก ตัง้แต่การคดัเลือกอยา่งเข้มงวด อาทิ สมัภาษณ์ 
ตรวจสอบประวตัิ ทดสอบการขบัขี่และตรวจสอบสภาพร่างกาย เป็นต้น เมื่อรับเป็นนกัขบัต้องผ่านการอบรม
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ความรู้ ความสามารถและการปฏิบตัิงานอย่างถูกต้อง เช่น การสร้างจิตส านึกในการให้บริการ การรักษาดูแล
สภาพรถ การขบัขี่อยา่งปลอดภยั ตลอดจนการวดัผลการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 
มาตรฐานการควบคุมการเดินรถ  

บริษัทมีระบบติดตามรถโดยสารของบริษัททกุคนั เรียกว่า GPS Tracking Systems เป็นแบบ Real time 
โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบสถานะ สอดสอ่งพฤติกรรมและสนบัสนนุการท างาน
ของนกัขบั อาทิ ตรวจสอบความพร้อมก่อนการให้บริการไม่น้อยกว่า 30 นาทีและการควบคมุความเร็วรถไมเ่กิน 
80 กม./ชม. ตลอดการปฏิบัติหน้าที่ผ่านกล้องวงจรปิดภายในรถโดยสารบริษัท เมื่อนักขับให้บริการรับ -ส่ง 
บคุลากรเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ OP จะท าสรุปรายงานจากข้อมลูเป็นรายงานประจ าวนั (Daily Report) และ
รายงานประจ าเดือน (Monthly Report) ให้กบัลกูค้าตรวจทานเสมอ 
มาตรฐานการซ่อมบ ารุง  

บริษัทมีการควบคมุระบบการดแูลรักษาเคร่ืองยนต์และอปุกรณ์ตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัรถโดยสารของบริษัท
เป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษา การเบิกใช้ การควบคมุสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายซ่อมบ ารุง
เป็นผู้ รับผิดชอบ ทางบริษัทจะท าการฝึกอบรมพนกังานให้มีความรู้และความสามารถอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิด
ความช านาญและก าหนดแผนการซอ่มบ ารุงที่ชดัเจน โดยไมต้่องรอให้เกิดความเสยีหาย ช ารุดหรือติดขดัเพื่อให้รถ
โดยสารของบริษัททกุคนัมีสมรรถภาพพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ อีกทัง้ทางบริษัทได้จดัรถซ่อมบ ารุงเคลื่อนที่ (Mobile 
Unit) เพื่อซอ่มบ ารุงนอกสถานท่ี โดยลกัษณะการดแูลและการซอ่มบ ารุงสามารถแบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้
1. การดแูลรักษาประจ าวนัเป็นการดแูลความสะอาดและความเรียบร้อยของรถโดยสาร อาทิ การท าความ

สะอาดเบาะที่นัง่ การฉีดพน่น า้ยาฆา่เชือ้โรคและการเก็บอปุกรณ์ภายในรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนใช้
งานตอ่ไป เป็นต้น โดยเป็นความรับผิดชอบของนกัขบัและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 

2. การซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) เป็นตามแผนการซ่อมบ ารุง หากพบปัญหา
ใหญ่ เช่น เคร่ืองยนต์และช่วงลา่งเกิดการเสยีหายจะน าสง่ศนูย์ซอ่มทนัที 
 

2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
บริษัทมีนโยบายการก าหนดราคาอย่างเหมาะสมและยตุิธรรม ควบคู่กบัการให้บริการที่มีคณุภาพสงู (Premium 

Strategy) อาทิ รถโดยสารของบริษัททกุคนัเป็นรถใหม่ ลกัษณะของรถเหมาะกบัการให้บริการ นกัขบัมีความเช่ียวชาญ 
ระบบการติดตามที่ทนัสมยั และการบริหารจัดการกระบวนการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ (Flee Management System) 
เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กับผู้ โดยสารสอดคล้องกับหลกัการก าหนดราคา อีกทัง้การค านึงถึงการลงทุนรถโดยสารของ
บริษัททีม่ีระยะเวลาประมาณ 1-5 ปี โดยก าหนดคา่บริการ 2 ประเภท ดงันี ้

1. การก าหนดค่าบริการแบบคงที่ (Fixed - Rate Contract) คือการก าหนดตามระยะทางตามคา่บริการต่อ
เที่ยวที่ระบไุว้ในสญัญา ซึง่ไมม่ีการเปลีย่นแปลงตามราคาน า้มนั 
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2. การก าหนดค่าบริการผนัแปรตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน า้มนัเชือ้เพลิง (Floating - Rate Contract) 
แบง่เป็น 2 รูปแบบ ดงันี ้
2.1 การก าหนดค่าบริการแบบคงที่ตามระยะทางที่ผันแปรตามอัตราค่าน า้มนัชดเชย ค านวณจาก

ปริมาณการใช้น า้มัน แต่ละเส้นทางบวกส่วนต่างของราคาน า้มัน (ราคาน า้มันเฉลี่ยปัจจุบัน
เปรียบเทียบราคาน า้มนัตามสญัญา) หากสว่นตา่งราคาน า้มนัเฉลีย่ปัจจบุนัมากกวา่บริษัทจะได้รับ
อตัราค่าน า้มนัชดเชยจากลกูค้า หากส่วนต่างราคาน า้มนัตามสญัญามากกวา่บริษัทจะให้สว่นลด
กบัลกูค้าแทน 

2.2 การก าหนดค่าบริการผนัแปรตามราคาน า้มนัและระยะทางที่ให้บริการ (Minimum Guarantee) 
เป็นการก าหนดค่าบริการขัน้ต ่าตามต้นทุนบริการส าหรับค่างวดรถ ค่าจ้างนกัขบั และค่าน า้มนั
ตามจริงสว่นรายได้ตามระยะทางที่ให้บริการกบัลกูค้า 

 
3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) 

บริษัทมีฝ่ายการตลาดท าหน้าที่หาลกูค้า 2 ช่องทางคือ 1) ทางลกูค้าติดต่อมาทางบริษัท โดยตรงคิดเป็นร้อยละ 
69.05 ของลกูค้าทัง้หมด สว่นใหญ่เป็นการแนะน าจากลกูค้ารายเดิมของบริษัท และ 2) การเข้าร่วมประกวดราคา / การ
ประมลูราคา (Price Action) คิดเป็นร้อยละ 30.95 ของลกูค้าทัง้หมด โดยที่ผ่านมาการรับงานสว่นใหญ่เป็นการแนะน า
จากลกูค้ารายเดิมของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้านราคาเพื่อให้ได้งาน แต่จะเน้นการรักษา
คณุภาพของการบริหารจดัการให้มีประสทิธิภาพคุ้มคา่กบัคา่บริการท่ีลกูค้าจะต้องจ่ายซึง่ที่ผา่นจะเห็นได้วา่ลกูค้ารายเดมิ
ที่ได้รับบริการยงัคงใช้บริการอยา่งตอ่เนื่องเกือบทกุราย 

การประชาสัมพันธ์ (Promotion) 
บริษัทมีการประชาสมัพนัธ์หลากหลายรูปแบบ อาทิ เว็บไซต์บริษัท SET หนงัสอืพิมพ์ เว็บไซต์ออนไลน์ FB 

Line การสมัภาษณ์สดและวิทย ุเป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ สร้างการรับรู้ (Brand Recognition) และ
การจดจ า (Brand Awareness)  

 
4. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทเป็นผู้ประกอบการในภาคการผลิตมีสถานท่ีตัง้โรงงานอยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมหรือ
นอกนิคมอตุสาหกรรมในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเป็นหลกั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยบริษัทมีจ านวนลกูค้าทัง้สิน้ 42 ราย 
แบง่เป็นพืน้ท่ีการให้บริการ ดงันี ้

พืน้ที่ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรีุ 8 10 11 
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ชลบรีุ 1 1 1 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยอง 5 5 4 
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พืน้ที่ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ระยอง 6 6 6 
นิคมอตุสาหกรรมเหมราช ระยอง 3 3 3 
นิคมอตุสาหกรรมโรจนะ ระยอง 1 1 1 
นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด ระยอง - - 1 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 1 1 
จงัหวดัปราจีนบรีุ 1 1 1 
จงัหวดัสระบรีุ 1 1 1 
จงัหวดัระยอง 4 7 6 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี 1 1 1 
กรุงเทพฯ 2 2 5 
รวม 34 39 42 

 

สำมำรถดูข้อมูลเพ่ิมเติม ไดจ้ำกแบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจ ำปี 2563 ในเว็บไซต์ส ำนกังำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
หรือเว็บไซต์ตลำดหลกัทรพัย์ฯ (www.set.or.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัท (www.atp30.com) 

 

 

 

http://www.set.or.th/
http://www.atp30.com/
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บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุความเสี่ยงอยา่งเป็นระบบ โดยมีวตัถปุระสงค์แนวป้องกัน
และบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก าหนด
มาตรการบริหารจดัการที่เพียงพอและติดตามแผนงานบริหารความเสี่ยงในระดบัองค์กร เพื่อให้การบริหารจดัการความ
เสีย่งมีประสทิธิภาพและอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ โดยสรุปความเสีย่งส าคญั ดงันี ้
ความเสี่ยงด้านการด าเนินธุรกิจ 

ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มลูกค้าจ านวนน้อยรายและอยู่ในวงจ ากัด 
บริษัทมีรายได้หลกัมาจากการให้บริการรับ-ส่ง บุคลากรแก่โรงงาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีจ านวน

ลกูค้า 42 ราย จาก 2,379 โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมที่ทางบริษัทเป็นผู้ ให้บริการ และรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 
391.09 ล้านบาท ซึ่งลกูค้ารายใหญ่ 10 ล าดบัแรกมีรายได้จาการให้บริการเท่ากบั 220.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
56.38 ซึง่จะเห็นได้วา่บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการมีลกูค้าดงักลา่วหากไมม่ีการตอ่สญัญา 

อย่างไรก็ดี บริษัทมีการก าหนดแผนและนโยบายที่ชัดเจนในการรักษาลกูค้ารายเดิมและรายใหม่ลดการพึ่งพิง
ลูกค้ารายใหญ่บางรายและกระจายกลุ่มอุตสาหกรรมลูกค้าให้มีความหลากหลาย ทัง้นี  ้บริษัทเช่ือมั่นว่าโอกาสการ
สญูเสียลกูค้าคอ่นข้างน้อยมาก ซึ่งจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมายงัสามารถรักษาลกูค้ารายเดิมได้เกือบทัง้หมดและใน
ทกุปียงัสามารถหาลกูค้ารายใหมเ่พิ่มเติมได้อยา่งตอ่เนื่อง    

การก าหนดแผนอนาคต โดยบริษัทมีการก าหนดราคาเป็นไปตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละรายและ
ระยะเวลาสญัญาประมาณ 3-5 ปี ท าให้เช่ือได้ว่าบริษัทจะสามารถขยายสว่นแบ่งทางการตลาดได้อีก นอกจากนีบ้ริษัท
ยงัให้ความส าคญัในการกระจายความเสี่ยงจากการจดัการลกูค้าในหลายกลุม่อตุสาหกรรม (Industry Diversification) 
เพื่อลดความเสีย่งจากกลุม่ลกูค้าเดียวกนัทีอ่าจได้รับผลกระทบจากปัจจยัทางเศรษฐกิจเดียวกนั 
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาน า้มนัเชือ้เพลิงของตลาดโลก 
 บริษัทมีการใช้น า้มนัดีเซลและน า้มนั B10 กับรถโดยสารของบริษัททุกคนั ดงันัน้ความผนัผวนของราคาน า้มนั
เชือ้เพลิงในตลาดโลกส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการให้บริการของบริษัทเนื่องจากบริษัทไม่มีการท าสญัญาซือ้น า้มนักับผู้
จ าหนา่ยลว่งหน้า  
 อย่างไรก็ดี บริษัทมีรูปแบบการก าหนดคา่บริการ 2 รูปแบบ คือ 1) การก าหนดค่าบริการแบบคงที่สดัสว่นสญัญา
การให้บริการคิดเป็นร้อยละ 52.38 และ 2) การก าหนดค่าบริการแบบผนัแปรตามราคาน า้มนัและระยะทางที่ใช้บริการ 
สดัสว่นสญัญาคิดเป็นร้อยละ 47.62 (รายละเอียดเพิ่มเติมข้อที่ 2 กลยทุธ์ด้านราคา (Price)) จะเห็นได้วา่สญัญาสว่นใหญ่
เป็นการก าหนดคา่บริการแบบคงที่ซึง่สามารถช่วยลดความเสีย่งดงักลา่วได้ 
 บริษัทให้ความส าคญัในการบริหารและควบคมุต้นทนุน า้มนัเชือ้เพลิง โดยการน าระบบสารสนเทศเข้ามาร่วมเก็บ
ข้อมลูและประมวลผลเพื่อให้ทราบการใช้ปริมาณน า้มนัเชือ้เพลิงในรถแตล่ะคนัและน าข้อมลูมาวิเคราะห์/แก้ไข/ป้องกนั/
หาสาเหตเุพื่อเสนอรายงานฝ่ายบริหารต่อไป โดยฝ่ายบริหารน าข้อมูลการวางแผนเพื่อลดต้นทุนการให้บริการและฝ่าย
อบรมนกัขบัยงัสามารถเก็บรวบรวมข้อมลูพฤติกรรมการขบัขี่อยา่งประหยดัน า้มนัเพื่อมาใช้อบรมนกัขบัอยา่งถกูต้อง ซึ่ง
จากการบริหารดงักลา่วบริษัทคาดวา่จะสามารถลดต้นทนุการให้บริการประมาณร้อยละ 5-10  
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 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนนักขับ 
บริษัทได้ให้ความส าคัญกับนักขับ โดยมีการก าหนดเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสมเนื่องด้วย

ข้อจ ากัดในการรับสมคัรนกัขบั (รายละเอียดเพิ่มเติมมาตรฐานพนกังานนกัขบั (Driver)) เมื่อเข้าเป็นนกัขบัต้องปฏิบตัิ
ตามที่ทางบริษัทก าหนด จึงท าให้มีอตัราการลาออกของนกัขบัอยู่ในระดบัสงูอาจเกิดปัญหาขาดแคลนนกัขบัไมเ่พียงพอ
ตอ่การให้บริการ  

อย่างไรก็ดี บริษัทได้สร้างจิตส านึกแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานและสร้างกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กบันกัขบั
เสมือนกบัพนกังานทัว่ไปเพื่อสร้างความแตกต่างจากคนขบัรถทัว่ไป กรณีที่ขาดแคลนนกัขบั บริษัทจะให้ทางเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบตัิการเป็นผู้ขบัขี่แทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ OP ซึง่สว่นใหญ่จะมีใบอนญุาตขบัขี่รถโดยสารไมป่ระจ าทางและรับการ
อบรมเช่นเดียวกบันกัขบั จากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาบริษัทมัน่ใจวา่สามารถป้องกนัความเสีย่งดงักลา่วได้ 
 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ 
 ธุรกิจในการรับ-สง่บคุลากรมีข้อจ ากดัในการเข้าสูธุ่รกิจน้อย (Low Entry Barrier) เนื่องจากเป็นธุรกิจประเภทนีไ้ม่
ต้องขอสมัปทานจากทางภาครัฐเพียงมีแหลง่เงินทนุที่เพียงพอก็สามารถเข้ามาเป็นผู้ประกอบการได้สง่ผลให้มีการแข่งขนั
ทางด้านราคาสงู (Price Competition) ดงันัน้ บริษัทจึงสร้างจุดแข็งด้านคณุภาพการบริหารจดัการกระบวนการเดินรถ 
บริหารจัดการต้นทุนให้ลกูค้าและความปลอดภยัเพื่อสร้างความพอใจให้แก่ผู้ รับบริการซึ่งน าไปสู่ความเช่ือมัน่ในการ
ให้บริการ (Brand Loyalty) และเกิดการโฆษณาแบบปากตอ่ปาก (Word of mount) 
 อยา่งไรก็ดี บริษัทมีนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้เพื่อป้องกนัความเสีย่ง อาทิ การให้บริการ
รถโดยสารท่ีหลากหลาย (Product Variety) รูปแบบการให้บริการท่ีเหมาะสมกบังบประมาณตามความต้องการของลกูค้า 
(Product Design) และการให้ค าปรึกษาด้านคา่ใช้จ่ายของลกูค้าตอ่หวัที่เหมาะสม (Optimising Cost per Man) เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและป้องกันความเสี่ยงจากการแข่งขนัอย่างมีประสิทธิภาพและการร่วมพนัธมิตรทางธุรกิจ 
(Strategic Partner) กับทาง TTTH มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขนั โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการพฒันา
ระบบบริหารจดัการกระบวนการเดินรถ Model Smart Mobility ซึ่งจะท าให้บริษัทสามารถขยายฐานลกูค้าในอนาคตได้ 
และมีรายได้คา่บริการท่ีเพิ่มขึน้ สง่ผลให้มีสว่นแบง่ทางการตลาดที่เพิ่มขึน้ด้วย 
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จ าหน่ายยานพาหนะรายใหญ่น้อยราย 
 บริษัทมีทะเบียนรายช่ือผู้จ าหน่าย (AP vender lists) ส าหรับการซือ้ยานพาหนะไม่ก่ีราย ซึ่งหากทางผู้จ าหน่าย
ยกเลกิหรืองดจ าหนา่ย โดยบริษัทอาจได้รับผลกระทบไมส่ามารถจดัหารถโดยสารได้ทนัตามสญัญา อยา่งไรก็ดีบริษัทได้มี
การหาผู้จ าหนา่ยรายอื่นเพิ่มเติมและมัน่ใจวา่จะสามารถลดความเสีย่งดงักลา่วได้ 
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ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 
 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการโดยการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก 
 ผู้บริหารหลกัคือ นายปิยะ เตชากูล เป็นผู้ จัดการบริษัทมาตัง้แต่การก่อตัง้บริษัทในปี 2548 เนื่องจากเป็นผู้มี
ประสบการณ์และช่ือเสียงในวงการธุรกิจการให้บริการขนสง่มายาวนาน ซึ่งได้รับความน่าเช่ือถือและความสมัพนัธ์อนัดี
กับทางลกูค้าท าให้ลกูค้ามีความเช่ือมัน่ในธุรกิจหากมีการเปลี่ยนแปลง/ปรับเปลี่ยน ผู้บริหารหลกัอาจเกิดความเสี่ยง
ดงักลา่วได้ 
 อย่างไรก็ดี บริษัทมีการจดัท าแผนธุรกิจทกุปีให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมตามขอบเขต 
อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชดัเจน พร้อมพฒันาอบรมบคุลากรให้เป็นมืออาชีพเพิ่มแรงจูงใจและผลตอบแทน
ตามความรู้ความสามารถเพื่อลดการพึง่พิงผู้บริหารหลกั 
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จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 154,687,500 บาท โดยมีทุนช าระแล้วจ านวน 

154,327,514.50 บาทแบง่เป็นหุ้นสามญั 617,310,058 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท ราคาตลาดเฉลีย่ทัง้ปี 0.92 บาท  
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่และกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่  13 มกราคม 2564 
ดังนี ้
ล า
ดับ 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น ก่อนการเพิ่มทุน* หลังการเพิ่มทุน  
จ านวนหุ้น สัดส่วน 

(ร้อยละ) 
จ านวนหุ้น สัดส่วน 

 (ร้อยละ) 
1. กลุม่นายชาติชาย พานิชชีวะ* 118,125,000 19.14% 118,125,000 17.31% 
2. กลุม่นายปิยะ เตชากลู* 100,469,894 16.28% 100,469,894 14.72% 
3. นายววิฒัน์ กรมดิษฐ์* 42,750,000 6.93% 42,750,000 6.27% 
4. นายวฑิรูย์ กรมดษิฐ์ 29,390,199 4.76% 29,390,199 4.31% 
5. นายพงษ์ชยั จงไพศาลศิลป์ 16,159,500 2.62% 16,159,500 2.37% 
6. นางนาธฤดี ศรีประจิตตชิยั 15,600,000 2.53% 15,600,000 2.29% 
7. นายบณัฑิต ตงุคะเศรณี 15,372,000 2.49% 15,372,000 2.25% 
8. นางสาววิภาวี กรมดิษฐ์ 13,032,903 2.11% 13,032,903 1.91% 
9. นางจรูญลกัษณ์ พานชิชีวะ 12,656,250 2.05% 12,656,250 1.85% 
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 9,866,251 1.60% 9,866,251 1.45% 

 บริษัท โตโยต้า ทโูช ไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั - - 65,000,000 9.53% 
 ผู้ ถือหุ้นรายอื่น 243,888,061 39.49% 243,888,061 35.74% 

รวม 617,310,058 100.00% 682,310,058 100.00% 

หมายเหต ุ 

*การนบัรวมกลุม่หลกัทรัพย์เป็นไปตามนิยามบคุคลตามมาตรา 258 

1. กลุม่นายชาติชาย พานิชชีวะ ประกอบด้วยครอบครัวและบตุร ได้แก่ นางสมหะทยั พานิชชีวะ , นายพาทิศ พานิช
ชีวะ, นายสาริศ พานิชชีวะ และนางสาวอาภาพิศ พานิชชีวะ ไมร่วมมารดาคือ นางจรูญลกัษณ์ พานิชชีวะ 

2. กลุม่นายปิยะ เตชากูล ประกอบด้วยครอบครัวและบตุร ได้แก่ นางสายสทุธ์ิ เตชากูล และไม่รวมบตุรที่บรรลนุิติ
ภาวะคือ นายธนภมูิ เตชากลู จ านวนหุ้นสามญั 2,112,064 หุ้น 

3. นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ ไมร่วมพี่น้องคือ นายวิฑรูย์ กรมดิษฐ์ และนางสาววิภาวี กรมดิษฐ์ 



ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

17 
 

4. บริษัทได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแล้วเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 จากเดิมจ านวน 
154,327,517 บาท ( 617,310,058 หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 170,577,514.50 บาท ( 682,310,058 
หุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

 
สรุปรายการเปลี่ยนแปลงการถอืหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ตามวนัปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 13 ม.ค. 2564 
ดังนี ้
ล าดับ รายช่ือ ณ 30 ธ.ค. 2562 ณ 13 ม.ค. 2564 การเปลี่ยนแปลง 

  จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

กรรมการบริษัท       
1 นายชาติชาย พานิชชีวะ 80,325,000 13.01 80,325,000 13.01 - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 18,900,000 3.06 18,900,000 3.06 - - 
2 ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์ 42,750,000 6.93 42,750,000 6.93 - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 
3 นายปิยะ เตชากลู 55,000,000 8.91 55,050,000 8.92 50,000 0.01 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 45,419,894 7.36 45,419,894 7.36 - - 
4 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 9,450,000 1.53 9,450,000 1.53 - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 89,775,000 14.54 89,775,000 14.54 - - 
5 นางสวุรรณี ค ามัน่ - - - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 576,250 0.09 576,250 0.09 - - 
6 นายก าชยั บญุจิรโชติ - - - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 
7 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ - - - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 

ผู้บริหาร       
1 นายปิยะ เตชากลู 55,000,000 8.91 55,050,000 8.92 50,000 0.01 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 45,419,894 7.36 45,419,894 7.36 - - 
2 นางสาวนิชานนัท์ รัตนเกต ุ 470,625 0.08 570,625 0.09 100,000 0.02 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 
3 นางสกุานดา พทุธรักษา - - - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 
4 นางสาวพรรณี คหูาวลัย์ - - - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 
5 นางสาวโชติกา วีระศิลป์ - - - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 
6 นายอธิเมศร์ ฉัตรวรีย์โชติ - - - - - - 
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ล าดับ รายช่ือ ณ 30 ธ.ค. 2562 ณ 13 ม.ค. 2564 การเปลี่ยนแปลง 
  จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 
7 นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 104,650 0.02 104,650 0.02 - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 
8 นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ  - - - - - - 
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - - 

หมายเหต:ุ  
- บริษัทไมม่ีการจดัโครงการให้สทิธิแก่ผู้บริหารในการซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท 

- นายวินยั พุม่พิศ เปลีย่นช่ือเป็น นายอธิเมศร์ ฉตัรวรีย์โชติ 
- นายธิติ บญุจิรโชติ จ านวนหุ้นสามญั 20,500 หุ้น เป็นบตุรที่บรรลนุิติภาวะของนายก าชยั บญุจิรโชติ จึงไมน่บั

รวมกลุม่หลกัทรัพย์เป็นไปตามนยิามบคุคลตามมาตรา 258 
 
การกระจายการถอืหุ้นตามสญัชาติ โดยวันปิดสมุดทะเบียน ณ วนัที่ 13 ม.ค. 2564 ดังนี ้

ผู้ถือหุ้น รวมทัง้สิน้ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 
 จ านวน

ราย 
จ านวนหุ้น % จ านวน

ราย 
จ านวนหุ้น % จ านวน

ราย 
จ านวนหุ้น % 

ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย 2,091 617,310,058 100.00 5 10,689,588 1.73 2,086 606,620,470 98.27 
ผู้ ถือหุ้นสญัชาตติา่ง
ด้าว 

- - - - - - - - - 

รวม 2,091 617,310,058 100.00 5 10,689,588 1.73 2,086 606,620,470 98.27 

  
การกระจายการถอืหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถอืหุ้น โดยวนัปิดสมุดทะเบียน ณ วนัที่ 13 ม.ค. 2564 ดังนี ้

ผู้ถือหุ้น รวมทัง้สิน้ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 
 จ านวน

ราย 
จ านวนหุ้น % จ านวน

ราย 
จ านวนหุ้น % จ านวน

ราย 
จ านวนหุ้น % 

ผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกิน
กวา่ 0.5% 

36 467,066,797 75.66 1 9,866,251 1.60 35 457,200,546 74.06 

ผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นไมเ่กิน 
0.5% แตไ่มต่ ่ากวา่หนึ่ง
หน่วยการซือ้ขาย 

1,775 150,235,663 24.34 4 823,337 0.13 1,771 149,412,326 24.21 

ผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นต ่ากวา่
หนึ่งหน่วยการซือ้ขาย 

280 7,598 - - - - 280 7,598 - 

รวม 2,091 617,310,058 100.00 5 10,689,588 1.73 2,086 606,620,470 98.27 

 



ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

19 
 

ข้อตกลงระหว่างผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ (Shareholder’s agreement)  
ส าหรับเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่การเสนอขายหลกัทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท ในปี 2563 บริษัทไม่มีรำยกำร

เกี่ยวโยงหรือด ำเนินธุรกิจลกัษณะดงักล่ำว สำมำรถดูข้อมูลเพ่ิมเติม ในกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัและควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ 

 
การออกหลกัทรัพย์อื่น 

บริษัทมีใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จ านวน 123,750,000 หน่วยมีอาย ุ
2 ปีครบก าหนด การใช้สิทธิแปลงสภาพฯ เมื่อวนัที่ 23 พ.ค. 2562 โดยสามารถน ามาแปลงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญั 
ซึง่มีผู้ใช้สทิธิแปลงสภาพฯ จ านวน 122,310,254 หุ้น อตัราหุ้นละ 0.85 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 103.96 ล้านบาท 
 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล
และส ารองต่างๆ ตามกฎหมาย หากมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้พิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ อาทิ แผนการลงทนุ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตและน าเสนอ
อนุมตัิต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทางคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจให้
จ่ายเงินปันผลได้ หากมีผลก าไรสุทธิหลงัหักส ารองทางกฎหมายที่เพียงพอและรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2563 ตอ่ไป รายละเอียดดงันี ้

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 440.00 521.46 548.23 617.32 682.32 
อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) ***0.04473 0.030 0.040/0.020 0.020 0.03 
เงินปันผลประจ าปี (ล้านบาท) 5.93 15.64 21.93 **12.35 20.47 

เงินปันผลระหวา่งกาล (ล้านบาท) - - **12.35 - - 
หุ้นปันผล (ล้านบาท) 13.75 - - - - 

อตัราก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.053 0.079 0.079 0.079 0.0047 
อตัราการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 94.80% 62.95% 56.50% 55.59% 74.95% 

ก าหนดจา่ยเงินปันผลวนัที่ 30 เม.ย. 60 30 เม.ย. 61 30 เม.ย. 62 / 
04 ธ.ค. 62 

30 เม.ย. 63 30 เม.ย. 64 

หมายเหต:ุ  
- *ปี 2560 บริษัทเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ส าหรับการจ่ายเงินปันผลรวมในอตัราหุ้นละ 0.04473 

บาท แบ่งเป็น 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุในอตัรา 8 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.03125 บาท
ตอ่หุ้น 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.01348 บาท 
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คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

 
 
บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท ทัง้หมด 7 ท่าน รายละเอียดดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ประเภทกรรม 
การ 

ต าแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย วันที่เร่ิมด ารง
ต าแหน่งกรรมการ

ครัง้แรก 

นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธาน
กรรมการ 

กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

31 ตลุาคม 2548 

ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์ กรรมการ กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษา 

31 ตลุาคม 2548 

นายปิยะ เตชากลู กรรมการ กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร 

กรรมการผู้จดัการ / CEO /ผู้บริหารสงูสดุ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

31 ตลุาคม 2548 

นางสมหะทยั พานิชชีวะ กรรมการ กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร 

กรรมการอิสระ 30 เมษายน 2556 

นายชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานบริษัท

นางสุวรรณี ค าม่ัน

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายก าชัย บุญจิรโชติ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

นายประเสริฐ  อัครประถมพงศ์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์

รองประธานบริษัท

นายปิยะ เตชากูล 

กรรมการผู้จัดการ

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

กรรมการอิสระ



โครงสร้างการจัดการ  

21 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ประเภทกรรม 
การ 

ต าแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย วันที่เร่ิมด ารง
ต าแหน่งกรรมการ

ครัง้แรก 
นางสวุรรณี ค ามัน่ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
30 เมษายน 2556 

นายก าชยั บญุจิรโชติ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

30 เมษายน 2556 

นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์  
(แทน ดร.สพุจน์ เธียรวฒิุ) 

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

25 กมุภาพนัธ์ 2563 

หมายเหต ุ: 
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 25 ก.พ. มีมติอนมุตัิแต่งตัง้นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ 

เข้ารับต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่งโดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 25 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป 

- ดร.สพุจน์ เธียรวฒุิ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทและทกุต าแหน่งที่เ ก่ียวข้อง โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2563 เนื่องจากท่านจะเข้าด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) ซึง่มีเง่ือนไขการด ารงต าแหนง่ที่ท าให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปได้ 

- นางสกุานดา พทุธรักษา เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
- นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
- คณะกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน 4 ทา่นคิดเป็นร้อยละ 57.14 
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่นคิดเป็นร้อยละ 42.86 
- ปี 2563 ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงู เคยเป็นพนกังานหรือหุ้นสว่นของบริษัทสอบบญัชีภายนอกที่บริษัท 

ใช้บริการ 
- ปี 2563 มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไปด ารงต าแหน่งกรรมในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุม่ธุรกิจคือ นายชาติ

ชาย พานิชชีวะ และดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์ 
- ปี 2563 มีกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทคือ นางสมหะทยั 

พานิชชีวะ 
- ปี 2563 บริษัทไมม่ีประวตัิการกระท าผิดกฎระเบียบของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
- ปี 2563 ไม่มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหารลาออกเนื่องจากประเด็นเร่ืองการก ากับดูแลกิจการของบริษัทหรือ

เก่ียวข้องกบัความล้มเหลวในการท าหน้าที่สอดสอ่งดแูลของคณะกรรมการ 
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- ปี 2564 บริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ในวนัที่ 1 เมษายน 2564 เพื่ออนมุตัิแต่งตัง้กรรมการ
ใหม่คือ นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร จ านวน 1 ท่านตามสดัสว่นการเพิ่มทนุ 9.53% ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้
แล้ว 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

ตามข้อบงัคบับริษัทต้องมีกรรมการสองในสามร่วมรับรองลงลายมือช่ือและประทบัตราบริษัทในเอกสารส าคญั
ตา่งๆ โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทคือ นายชาตชิาย พานิชชีวะ, ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์ และนายปิยะ เตชา
กลู 
 
สรุปสาระส าคัญอ านาจอนุมตัดิ าเนินการของบริษัท (บางส่วน) มีรายละเอียดดังนี ้
ล าดับ
ที่ 

เร่ืองอนุมัติ ผู้มีอ านาจอนุมัติด าเนินการ (*) 
คกบ. คกห. กผจ. ผช.กผจ. ผจก. 

1. เร่ืองการลงุทน / การลงทุน ***      
 1.1. การลงทนุในบริษัทใหม/่กิจการร่วมค้า อ ผ    
 1.2. การลงทนุซือ้/ขายหุ้นบริษัทอ่ืน      
 - มลูคา่ไมเ่กิน 1,000,000 บาท  อ    

 - มลูคา่เกิน 1,000,000 บาท อ     

 1.3. การโอนหุ้นเพ่ือจดัโครงสร้างธุรกิจระหวา่งบริษัทในกลุม่ อ ผ    
 1.4. การเลิกบริษัทใหม/่บริษัทอ่ืน/กิจการร่วมค้า อ ผ    
 1.5. การซือ้ที่ดิน/อาคาร      
 - มลูคา่ไมเ่กิน 10,000,000 บาท  อ    

 - มลูคา่เกิน 10,000,000 บาท อ ผ    

 1.6. การซือ้รถเพื่อใช้ประกอบธุรกิจ   อ   
2. เร่ืองงบประมาณ      
 การจัดท างบประมาณการลงุทน      
 2.1. ประจ าปีหรือกลางปี อ     
 2.2. เพ่ิมเติมระหวา่งปี      
 - วงเงินไมเ่กิน 10,000,000 บาทตอ่รายการ หรือตอ่โครงการ  อ    

 - วงเงินเกิน 10,000,000 บาทตอ่รายการ หรือตอ่โครงการ อ     

 2.3. การโอนย้ายงบลงทนุภายในบริษัท  อ    
 2.4. การยกเลิกงบลงทนุบางสว่น      
 - วงเงินไมเ่กิน 10,000,000 บาทตอ่รายการ หรือตอ่โครงการ   อ   

 - วงเงินเกิน 10,000,000 บาทตอ่รายการ หรือตอ่โครงการ  อ    

 2.5. การยกเลิกงบลงทนุทัง้หมด (โครงการ)  อ    
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ล าดับ
ที่ 

เร่ืองอนุมัติ ผู้มีอ านาจอนุมัติด าเนินการ (*) 
คกบ. คกห. กผจ. ผช.กผจ. ผจก. 

 การจัดท างบประมาณด าเนินการ      
 2.6. ประจ าปีหรือกลางปี อ     
 2.7. แก้ไขปรับปรุง/เพ่ิมเติมงบประมาณระหวา่งปี  อ    

3. การขอใช้งบประมาณรายจ่ายการลงทุนและงบประมาณ
ด าเนินการตามงบประมาณประจ าปี 

     

 3.1. วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท   อ   
 3.2. วงเงินเกิน 5,000,000 บาท  อ    
4 เร่ืองการจัดซือ้      
 ใบขอซือ้ (ส าหรับการส่ังซือ้ในธุรกิจปกติ)      
 - มลูคา่ไมเ่กิน 10,000 บาท   อ  อ 

 - มลูคา่ไมเ่กิน 50,000 บาท   อ อ  

หมายเหต:ุ  
- * ผู้มีอ านาจอนมุตัดิ าเนินการ ประกอบด้วย คกบ. = คณะกรรมการบริษัท, คกห. = คณะกรรมการบริหาร, กผจ. = 

กรรมการผู้จดัการ, ผช.กผจ. = ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ผจก. = ผู้จดัการฝ่ายและผู้จดัการอาวโุส  
- **อ านาจการด าเนินงาน ประกอบด้วย ผ = ผา่น, ล = ลงนาม, อ = อนมุตัิ 
- *** อยูภ่ายใต้งบประมาณการลงทนุประจ าปีที่ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วนัที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
 

 
 

 
** โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทไมม่ีบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม  

 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายในเลขานกุารบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ

แผนกควบคุม
คุณภาพ

แผนกความ
ปลอดภัย

แผนกปฏิบัติการ

บางพระ

ปราจีนบุรี

ชลบุรี

มาบตาพุด

สระบุรี

แผนก
การตลาด

แผนกซ่อม
บ ารุง

แผนกจัดซือ้

แผนกไอที

แผนกบุคคล

เลขานุการ

ผจก. อาวุโสฝ่ายการเงินและ
บัญชี

แผนกบัญชี แผนกการเงิน

คณะผู้บริหาร 

คณะกรรมการชุดย่อย  
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คณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการ
สามารถจดัสรรเวลาได้อยา่งเหมาะสมส าหรับปี 2563 มีรายละเอียดการประชมุดงันี ้

รายชื่อ คณะกรรม 
การบริษัท 

คณะกรรม 
การ

ตรวจสอบ 

คณะกรรม 
การสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสี่ยง 

คณะกรรม 
การบริหาร 

นายชาตชิาย พานิชชีวะ *#6/6 - - - *1/1 
ดร.วิวฒัน์ กรมดษิฐ์ **#6/6 - - - **1/1 
นายปิยะ เตชากลู #6/6 - - - 1/1 
นางสมหะทยั พานิชชีวะ #6/6 - - - - 
นางสวุรรณี ค ามัน่ #6/6 *4/4 - - - 
นายก าชยั บญุจิรโชต ิ #6/6 4/4 - - - 
นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ #6/6 4/4 - - - 
นางสาวนิชานนัท์ รัตนเกต ุ - - - - - 
นางสาวปัทมาพร 
ประสาทเขตการณ์ 

- - - - - 

การจัดประชุมในปี 2563 6 ครัง้ 4 ครัง้ - - 1 ครัง้ 
หมายเหต ุ:     
- *ประธานกรรมการ ** รองประธานกรรมการ และ # กรรมการ 
- นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ ท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
- ปี 2563 ไมม่ีกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารประชมุระหวา่งกนัเอง 
 
เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2559 เมื่อวนัที่ 3 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตัง้ให้ นางสกุานดา พทุธรักษา 
ด ารงต าแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 3 สงิหาคม 2559 เป็นต้นไป  

 
สำมำรถดูข้อมูลเพ่ิมเติม ในเอกสำรแนบรำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท
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ผู้บริหาร 
บริษัทมีคณะผู้บริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 8 ทา่นมีรายละเอียด ดงันี ้

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

นายปิยะ เตชากลู กรรมการผู้จดัการ / CEO 
นางสาวนิชานนัท์ รัตนเกต ุ รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตักิาร 

ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์และธุรการ (รักษาการแทน) 
นางสกุานดา พทุธรักษา เลขานกุารบริษัท 
นางสาวพรรณี คหูาวลัย์ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการเงินและบญัชี (CFO) 
นางสาวโชตกิา วีระศิลป์ ผู้จดัการฝ่ายการเงินและควบคมุ 
นายอธิเมศร์ ฉตัรวรีย์โชต ิ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายปฏิบตักิาร 
นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ ผู้จดัการฝ่ายประกนัคณุภาพ 
นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ ผู้จดัการฝ่ายซอ่มบ ารุง 
หมายเหต ุ: 
- นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ เป็นผู้จดัการฝ่ายซอ่มบ ารุงได้รับการแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 13 ม.ค. 2563 
- ปี 2563 ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่ทาง

บริษัทได้ใช้บริการอยู่ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้พิจารณาก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงู พร้อมทัง้เสนอหลกัการและข้อเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกบัภาระหน้าที่รับผิดชอบและโครงสร้าง
กระบอกเงินเดือนของบริษัทและสามารถเทียบเคียงกับบริ ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ ส าหรับน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนดงักลา่ว จากนัน้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีตอ่ไป มี
หลกัการดงันี ้

นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบีย้ประชุมต่อครัง้ที่มาประชุม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความ

รับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กบั
บริษัทเทียบเคียงกบับริษัทอื่นท่ีอยูใ่นประเภทธุรกิจเดียวกนั ซึง่คิดรวมจากผลประกอบการประจ าปีของบริษัท ในอตัราไม่
เกินร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล 

1. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ พิจารณาทบทวนและกลั่นกรองค่าตอบแทน

ผู้ บริหารระดับสูงในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน โบนัสและค่าบริหารงานที่เหมาะสมตามโครงสร้าง
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ค่าตอบแทนที่เช่ือมโยงกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงินโดย
เปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ได้แก่ 1) ข้อมูลการส ารวจค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กรและ
หน่วยงานที่ได้รับความเช่ือถือ 2) อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศค่าเฉลี่ยอตัราเงินเฟ้อ 3) 
เช่ือมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทผลงานของแต่บุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ (Key Performance Indicator) และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทน
ดงักลา่ว 
2. นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
- การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัท  ขนาดธุรกิจ และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่มีมลูค่า
ตลาด (Market Capitalisation) ในขนาดที่ใกล้เคียงกบับริษัทและบริษัทอื่นที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั
กบับริษัทและเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

- การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการ ค่าตอบแทนกรรมการผู้จดัการจะพิจารณาเป็น
ประจ าทุกปี โดยเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัท สว่นระดบัค่าตอบแทนระยะสัน้ ได้แก่ เงินเดือนและโบนสั ส าหรับผลตอบแทน
ระยะยาวจะต้องสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และการปฎิบตัิตามวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ใน
ระยะยาว ตลอดจนปฎิบตัิงานและการพฒันาผู้บริหาร รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการ
เติบโตทางผลก าไรของบริษัท มีรายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มี 2 รูปแบบ ดงันี ้
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ตามมติเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผู้ ถือประจ าปี 2564 เพื่ออนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2564 ในวนัท่ี 1 เมษายน 2564 รายละเอียดดงันี ้

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ (บาท) 
 2561 2562 2563 2564 

ประธานกรรมการบริษัท 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 / กรรมการอสิระ 10,000 10,000 10,000 10,000 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 15,000 15,000 15,000 15,000 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 10,000 10,000 10,000 10,000 
ประธานกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน 15,000 15,000 15,000 15,000 
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ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบีย้ประชุมต่อครัง้ที่มาประชุม ตามมติค่าตอบแทนที่เสนอต่อที่ป ระชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ดงันี ้ 

รายช่ือ ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
 คณะกรรม 

การบริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหารความ 

เส่ียง 

รวม 

นายชาติชาย พานิชชีวะ 75,000 - - - 75,000 
ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์ 60,000 - - - 60,000 
นายปิยะ เตชากลู 50,000 - - - 50,000 
นางสมหะทยั พานิชชีวะ 50,000 - - - 50,000 
นางสวุรรณี ค ามัน่ 50,000 60,000 - - 110,000 
นายก าชยั บญุจิรโชติ 50,000 40,000 - - 90,000 
นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ 50,000 30,000 - - 80,000 

หมายเหต ุ
- ค่าตอบแทนกรรมการรายปีคิดจากผลประกอบการประจ าปีของบริษัทในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ

ประจ าปีหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล ส าหรับปี 2563 มีการจ่ายโบนสักรรมการรายบคุคลจ านวน 0.62 ล้านบาท 
(ปี 2562 จ านวน 0.62 ล้านบาท) 

- ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น อาทิ เงินเดือน โบนสั ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าสวสัดิการ
อื่น และเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาว ในปี 2563 จ านวน 12.00 ล้านบาท (ปี 2562 จ านวน 15.33 ล้านบาท) 
 

2. ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ คา่ตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร 
- ประกันภัยเบ็ดเตล็ดทางธุรกิจกับทางบริษัท ไทยศรีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ให้กับ

คณะกรรมการบริษัท 
- เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้บริหารและพนกังานทกุคนในองค์กร ซึ่งทางบริษัทจ่ายในอตัรา

สมทบร้อยละ 3 ของเงินเดือน 
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บุคลากร 
 บริษัทมีพนกังานทัง้หมด 436 คน (ณ วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2564) แบ่งเป็นพนกังานบริษัทและนกัขบั ส าหรับปี 
2563 บริษัทได้จ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจ านวน 111.76 ล้านบาท รายละเอียดดงันี ้

รายละเอียด ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

พนกังานบริษัท (คน) 67 76 74 
นกัขบั (คน) 271 298 362 
รวม (คน) 338 374 436 
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 99.60 116.75 111.76 

 
นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 

คณะกรรมการ มีนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนพนกังานท่ีสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัททัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว โดยค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่
ละคนให้สอดคล้องกบัการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท และค่าเฉลี่ยอตุสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาประกอบด้วย 1) 
ผลตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง โบนสั ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าลว่งเวลา เงินประกนัสงัคมและเงินสมทบกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ คา่สวสัดิการอื่น และเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาว 2) ผลตอบแทนอื่น ได้แก่ (2.1) ประกนัภยัเบ็ดเตลด็
ทางธุรกิจเก่ียวกบัด้านทางการเงิน ด้านการประกอบธุรกิจและด้านกฎหมาย (2.2) เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยบริษัท
ได้แต่งตัง้ให้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสกิรไทย จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทนุ ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินสมทบในอตัราร้อย
ละ 3 ของเงินเดือน (2.3) ประกนัชีวิตและอบุตัิเหตกุลุม่ (2.4) การตรวจสขุภาพประจ าปี 
 
นโยบายความปลอดภยัและสุขอนามัย 

บริษัทให้ความส าคญัในการพฒันาและสร้างสรรค์ระบบความปลอดภยัและสขุอนามยัของพนกังาน โดยค านงึถึง
กฎหมายและระเบียบก าหนดในการปฎิบตัิงานต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอบุตัิเหต ุเช่น การตรวจวดัแอลกอฮอล์
และสารเสพติดในร่างกายนกัขบัก่อนการปฎิบตัิงาน รวมถึงการตรวจสอบรถก่อนการให้บริการ การจดัฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานให้กบัพนกังานใหมท่กุครัง้ 
 
สถติิการเกดิอุบัติเหตุจากการท างานประจ าปี 2563 

บริษัทได้ท าการรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมลู ข้อเสนอแนะและจดัท ารายงานเก่ียวกับการเกิดอบุตัิเหต ุส าหรับปี 
2563 มอีบุตัิเหตขุณะให้บริการจ านวน 22 ครัง้ ซึง่เป็นอบุตัิเหตเุพียงเลก็น้อยไมพ่บอบุตัิเหตรุ้ายแรง 
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การพัฒนาบุคลากร 
บริษัทมีนโยบายการพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนื่องจากการฝึกอบรมภายในและการฝึกอบรมภายนอก เพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพกับพนกังาน อาทิ ความรู้ ความสามารถและทกัษะในการท างานอย่างมืออาชีพ รองรับการเติบโตในอนาคต
สามารถแขง่ขนัในระดบัสากลได้ รายละเอียดดงันี ้

การฝึกอบรมภายใน 
บริษัทได้จัดท าแผนการฝึกอบรมพนกังานเป็นรายปี ทัง้พนกังานบริษัทและนกัขบั โดยบริษัทจะเน้นให้

ความส าคญักบันกัขบัเพราะถือเป็นบคุลากรที่ส าคญัทางธุรกิจในเร่ืองการขบัขี่ (Technical Skill) และศกัยภาพ
ทางด้านจิตใจและบริการ (Soft Skill) ควบคูก่นัไปเพื่อสง่มอบคณุภาพให้แก่ผู้ รับบริการ รายละเอียดดงันี ้

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม จ านวนชั่วโมง จ านวนพนักงาน 

26 ม.ค. 2563 การขบัขี่เชิงป้องกนัอบุตัเิหต ุรุ่นท่ี 34 6 26 
09 ส.ค. 2563 การขบัขี่เชิงป้องกนัอบุตัเิหต ุรุ่นท่ี 35 6 29 
16 ส.ค. 2563 การขบัขี่เชิงป้องกนัอบุตัเิหต ุรุ่นท่ี 36 6 22 
08 พ.ย. 2563 การขบัขี่เชิงป้องกนัอบุตัเิหต ุรุ่นท่ี 37 6 30 

 
วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรมภายในโดยวิทยากรภายนอก

บริษัท 
จ านวนชั่วโมง จ านวนพนักงาน 

18 ก.ค. 2563 การใช้และบ ารุงรักษารถฮีโนอ่ยา่งถกูวิธี 7 17 
3 พ.ย. 2563 การดบัเพลงิขัน้ต้น 2 57 
3 พ.ย. 2563 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 1.30 61 

 
การฝึกอบรมภายนอก 

บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัประจ าปี 2563 เพื่อให้คณะกรรมการมี
หน้าที่พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้ความปลอดภยันอกงานเพื่อการ
ป้องกัน ลดการเกิดอุบตัิเหตแุละรายงานเสนอแนะมาตรการความปลอดภยัในการท างาน ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ความปลอดภยัต้องผ่านการอบรมในหลกัสตูรคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมใน
การท างานของสถานประกอบกิจการด้วย  

อีกทัง้ บริษัทได้แต่งตัง้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างานหรือระดับบริหารซึ่ง
เจ้าหน้าที่ดงักลา่วต้องผ่านการอบรมหลกัสตูรเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบับริหารและหลกัสตูร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหน้างานจากสถาบนัฝึกอบรมด้านความปลอดภยัในการท างาน 
บริษัท ท็อป โปรเฟสชัน่แนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จ ากดั (TPD.) ดงันี ้
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วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม จ านวน
ชั่วโมง 

จ านวน
พนักงาน 

25 - 26 มิ.ย. 2563 หลกัสตูรเจ้าหน้าที่ปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหน้างาน 6 4 
14 - 15 ก.ค. 2563 คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ 
6 1 

23 - 24 ก.ค. 2563 หลกัสตูรเจ้าหน้าที่ปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร 6 1 
26 - 27 ส.ค. 2563 คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ 
6 3 

16 - 17 ธ.ค. 2563 คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ 

6 3 

 
ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญ 

บริษัทไมม่ีข้อพิพาทด้านกฎหมายแรงงานและการจ้างงานที่ส าคญัช่วง 3 ปีที่ผา่นมา 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลกัเกณฑ์ของบริษัทมหาชนตาม

ระเบียบปฏิบัติของส านักงาน ก.ล.ต. โดยยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณธุรกิจเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานให้ด าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายอย่างเสมอภาคและยตุิธรรม อีกทัง้ให้ความส าคญัในการสร้างคณุคา่ทางธรุกิจ
ในระยะยาวเพื่อให้เกิดการเติบโตอยา่งยัง่ยืนและมุง่มัน่พฒันากิจการให้ด าเนินการสอดคล้องกบัการก ากบัดแูลกิจการให้
เป็นไปตามหลกัการ CG Code และ ASEAN CG Scorecard พร้อมทัง้ติดตามดแูลการปฏิบตัิภายในองค์กรให้เป็นไป
ตามนโยบายและหลกัการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถน าไปใช้ในการปฎิบัติงานจริงอย่างมี
ประสทิธิภาพ โดยบริษัทได้เผยแพร่นโยบายตา่งๆ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท  

ส าหรับผลการประเมินด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (CGR) ในปี 2563 มีผลการประเมิน CGR อยู่ในระดบัดี 
ภาพแสดงผลประเมิน CRG ของบริษัทท่ีผา่นมาดงันี ้

 

 
คณะกรรมการบริษัท เช่ือมัน่ว่าได้ยึดมัน่ตามหลกัธรรมาภิบาลจริยธรรมและคณุธรรมในการด าเนินธุรกิจอยา่งมี

ประสทิธิภาพ รายละเอียดดงันี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น (The Rights of Shareholders) 
 บริษัทให้ความส าคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั ซึง่สทิธิของผู้ ถือหุ้นดงักลา่วครอบคลมุสิทธิขัน้
พืน้ฐานต่างๆ อาทิ การซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีสว่นแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมลูของกิจการ
อยา่งเพียงพอโดยมีนโยบายในการอ านวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทนุสถาบนัเข้าร่วมประชุมเพือ่
ออกเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่บริษัท เชน่ 
การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบั การเปลี่ยนแปลงในหนงัสือบริคณห์สนธิและการลดทนุหรือเพิ่มทนุ 
เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิขัน้พืน้ฐานดงักลา่วแล้วบริษัทก าหนดให้มีการด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ เพื่อเป็นการสง่เสริม
และอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1) บริษัทจะจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบ อาทิ วนั เวลา สถานที่ วาระการประชุม
และรายละเอียดที่เก่ียวข้องล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัหากมีมติพิเศษไม่น้อยกว่า 14 วนั 
โดยเอกสารดงักลา่วต้องมีความถกูต้องและครบถ้วน ส าหรับหนงัสอืเชิญประชมุจะเผยแพร่ในเว็บไซด์ของ
บริษัทจะจดัท าลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

ปี 2559

ร้อยละ 66

ปี 2560

ร้อยละ 75

ปี 2561

ร้อยละ  82

ปี 2562          
ร้อยละ 82

ปี 2563

ร้อยละ  88
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2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดที่บริษัท
ได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ  

3) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือ
หุ้น รวมถึงในการประชมุ บริษัทจะจดัสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้ข้อมูลรายละเอียดในเร่ือง
ดงักลา่วอยา่งเพียงพอแก่ผู้ ถือหุ้น 

4) กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซักถามในเร่ืองที่
เก่ียวข้องได้ 

5) เมื่อการประชุมเสร็จสิน้ บริษัทจะจดัท ารายงานการประชมุเพื่อแสดงข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้
ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

ซึ่งในปี 2563 บริษัทไม่มีเหตกุารณ์หรือการปฏิบตัิใดๆ อนัเป็นการกีดกนัหรือสร้างอปุสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นในการสอบถามหรือสื่อสารกบัทางบริษัทและการกระท าอื่นใด อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นหรือ
การซือ้หุ้นคืนและทางบริษัทยงัเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นอย่างชดัเจน รวมถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกและผู้มี
อ านาจควบคมุเพื่อให้มัน่ใจได้วา่บริษัทมีโครงสร้างการด าเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการถือหุ้นไขว้หรือการถือ
หุ้นแบบปิรามิด 
 
หมวดที่ 2 การปฎิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 
 บริษัทมีแนวทางการปฎิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายและให้มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกนัเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึ่งเสียง ทัง้
ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ ถือหุ้นรายย่อยอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กับผู้ ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจะดูแลและใช้เงินของผู้ ถือหุ้น
เป็นไปอยา่งเหมาะสม โดยได้ก าหนดแนวทางปฎิบตัิให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฎิบตัิและปกป้องสทิธิขัน้พืน้ฐานอยา่งเทา่เทียม
กนั 
 บริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกนักรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างใช้ข้อมลูภายในเพื่อหาประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยก าหนดแนวทางเป็นลายลกัษณ์อกัษรและได้แจ้งแนวทางดงักลา่วให้ทกุคนในองค์กร
ถือปฎิบตัิตามนโยบายและวิธีการติดตามดแูลในการน าข้อมลูภายในไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตนนัน้ ตลอดจนการรายงาน
การเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามมาตรา 59 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และบทลงโทษตาม
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ส ำหรับปี 2563 กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทไม่มีข้อพิพำทใดๆ ในเร่ืองที่เกี่ยวกบักำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์โดย
กำรน ำข้อมูลภำยในไปใช ้
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance) 
บริษัทให้ความส าคญักับการก ากับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลกูค้า พนกังาน คู่ค้า ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน 

เจ้าหนี ้และชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยู ่เป็นต้น ซึง่ผู้มีสว่นได้เสยีจะได้รับการดแูลจากบริษัทตามสทิธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ซึง่จะไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี โดยบริษัทได้พิจารณา
ให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ในการสร้างเสริมผลการ
ด าเนินงานของบริษัทเพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมัน่คงอยา่งยัง่ยืนให้กบักิจการและ
สร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้กบัทุกฝ่าย นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร 
เสนอแนะหรือให้ข้อมลูตอ่คณะกรรมการบริษัทผา่นทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดแูลให้ผู้มีสว่นได้เสยีแต่ละกลุม่ให้ได้รับการคุ้มครองและปฏิบตัิด้วยความเสมอ
ภาคและเป็นธรรมตามที่ได้จดัท าจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ซึง่ได้เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของ
บริษัทเพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีและผู้ที่เก่ียวข้องทราบมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

รายละเอียด 

ผู้ ถือหุ้น บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทดแูลให้มีการปฏิบตัติอ่ผู้
ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม การจดัให้มีช่องทางในการสือ่สารอยา่งเหมาะสมและ
เปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้องโปร่งใสและทนัเวลา มุง่สร้างมลูคา่เพิ่มและผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุในระยะยาวการค านงึถึงผลประโยชน์ ได้รับของผู้มีสว่นได้เสยี สทิธิในการเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นตา่งๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผา่นกรรมการอิสระ ซึง่มี
หน้าที่ผู้ดแูลผู้ ถือหุ้นทกุรายเพื่อรวบรวมน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  

พนกังาน บริษัทตระหนกัถงึความส าคญัของพนกังานถือเป็นทรัพยากรทีม่คีณุคา่ โดยจดัให้มีการดแูลพนกังาน
อยา่งเทา่เทียมกนั คา่ตอบแทนในอตัราที่เหมาะสมเป็นธรรมตามผลการประเมินรายคนและสอดคล้อง
กบัการด าเนินงานของบริษัทเทียบเคียงกบัตลาดอตุสาหกรรมเดียวกนั (สำมำรถดูขอ้มูลกำรก ำหนด
และเปิดเผยนโยบำยค่ำตอบแทนพนกังำนทีส่อดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัททัง้ในระยะสัน้
และระยะยำวไดที้ห่วัข้อ “นโยบำยค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรพนกังำน) อกีทัง้ คณะกรรมการสง่เสริมให้
มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองสิง่แวดล้อม โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการ
ปฎิบตัิไว้ให้เป็นท่ีทราบ (สำมำรถดูข้อมูลไดที้ห่วัข้อ “กำรพฒันำบคุคลำกร”) มุง่พฒันาพนกังานให้มี
ความรู้ความสามารถและมีศกัยภาพในการแขง่ขนัให้มีความก้าวหน้าในการท างานมคีณุภาพชีวิตการ
ท างานทดัเทียมกบับริษัทชัน้น าสร้างความสขุในการท างานความภาคภมูิใจและสร้างความผกูพนัตอ่
องค์กร 

ลกูค้า บริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีให้ลกูค้าได้รับบริการสงูสดุทัง้ด้านบริการท่ีมคีณุภาพและราคาที่เป็นธรรม การให้
ข้อมลูขา่วสารท่ีถกูต้องเพียงพอและทนัตอ่เหตกุารณ์การปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ที่ได้ตกลงกบัทาง
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ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

รายละเอียด 

ลกูค้าอยา่งเคร่งครัดและการรักษาสมัพนัธ์ภาพท่ียัง่ยืน สร้างความพงึพอใจและความผกูพนัตอ่ลกูค้า
ตลอดจนกระบวนการให้ลกูค้าได้ร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพความปลอดภยัและบริการ รวมถึงมี
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในการให้ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะและการให้บริการของบริษัท  

คูค้่า นโยบายในการคดัเลือกคูค้่า : บริษัทคดัเลือกคูค้่าที่มีแนวทางในการด าเนินธุรกิจที่มีคณุธรรม ท าธุรกิจ
ที่ใกล้เคียงหรือเก่ียวเนื่องกบับริษัท มีช่ือเสียง มีประสบการณ์มีความเช่ียวชาญทางเทคนิคและมีฐานะ
ทางการเงินท่ีเข้มแข็ง  
นโยบายการปฎิบตัิตอ่คูค้่า : บริษัทจะปฎิบตัิตอ่คูค้่าอยา่งเสมอภาคและเทา่เทยีมตามข้อสญัญา
ระหวา่งกนัไมเ่อารัดเอาเปรียบตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความซื่อสตัย์ จริงใจ และเป็นธรรม ทัง้กระบวนการ
ในการจดัซือ้จดัจ้างและเง่ือนไขสญัญาหรือข้อตกลงระหวา่งกนั หลกีเลีย่งการรับของขวญั ของก านลั 
สนิน า้ใจและการเข้าร่วมงานเลีย้งหรืองานสงัสรรค์ที่จดัขึน้ ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การด าเนินงานและเพื่อประโยชน์สว่นตน 

คูแ่ขง่
ทางการค้า 

บริษัทปฏิบตัิตามกรอบการแขง่ขนัทางการค้าที่สจุริต โดยยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
ภายใต้กรอบตามกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฎิบตัิการแขง่ขนัทางการค้า ไมล่ะเมดิความลบัหรือลว่งรู้
ความลบัทางการค้าของคูค้่าด้วยวิธีฉ้อฉล โดยปฎิบตัิตามแนวทางปฎิบตัิที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจอยา่งเคร่งครัด  
โดยในปี 2563 บริษัทไม่มีข้อพิพำทใดๆ ในเร่ืองทีเ่กี่ยวกบักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ 

เจ้าหนี ้ บริษัทรักษาค ามัน่สญัญาและปฎิบตัิตามเง่ือนไขข้อก าหนดของสญัญาอยา่งเคร่งครัดและหน้าที่ท่ีพงึมี
ตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงเจ้าหนีท้างธุรกิและเจ้าหนีส้ถาบนั
การเงิน ทัง้ในเร่ืองการช าระคืนเงินต้น ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียม การด ารงอตัราสว่นทางการเงิน 
เง่ือนไขค า้ประกนัและเง่ือนไขอื่นๆ เป็นต้น โดยไมใ่ช้วิธีการท่ีไมส่จุริต ปกปิดข้อมลูหรือข้อเทจ็จริงอนัจะ
ท าให้เจ้าหนีเ้กิดความเสยีหาย ทัง้นี ้ในปีที่ผา่นมาบริษัทไมม่เีหตผิุดนดัช าระหนีแ้ตอ่ยา่งใด 

สงัคมและ
สว่นรวม 

บริษัทด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรมตอ่ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายและถือมัน่ในอดุมการณ์การด าเนิน
ธุรกิจโดยมุง่สนบัสนนุกิจกรรมเพือ่พฒันาคณุภาพชีวติและเสริมสร้างประโยชน์สุขแก่สงัคมสว่นรวม
และสิง่แวดล้อมทัง้ในสถานประกอบการ ชมุชนและบริเวณใกล้เคยีง รวมถึงการให้ความร่วมมือกับ
หนว่ยงานหรือชมุชนในการมีสว่นร่วมบรรเทาอทุกภยัและสาธารณภยัตามความเหมาะสม 

สิง่แวดล้อม บริษัทสง่เสริมพนกังานทกุคนตระหนกัถึงความส าคญัของการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพสง่เสริม
การพฒันา การเจริญเติบโตควบคูก่บัการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในสงัคม สภาวะแวดล้อมที่สะอาด
ปลอดภยัมีสขุอนามยัที่ดีและก าหนดนโยบายด้านสิง่แวดล้อม การหาแนวทางและวธีิการลดการใช้
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ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

รายละเอียด 

ทรัพยากรและพลงังาน ตลอดจนลดปริมาณขยะ เพื่อป้องกนัควบคมุกิจกรรมที่อาจสง่ผลกระทบตอ่
สงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อม  
ส ำหรบัปี 2563 บริษัทไม่มีข้อพิพำทใดๆ ในเร่ืองทีเ่กี่ยวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ทรัพย์สนิ
ทางปัญญา 
และลขิสทิธ์ิ 

บริษัทมีนโยบายในการปฎิบตัิเก่ียวกบัการไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาและลขิสทิธ์ิ โดยมีแนวทางใน
การด าเนินเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว การใช้งานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตาม
“ระเบียบการใช้งานเครือขา่ย คอมพิวเตอร์อยา่งปลอดภยั” และพระราชบญัญตัวิา่ด้วยการกระท าผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึง่บริษัทมีการควบคมุดแูลความถกูต้อง เช่น การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต้องผา่นการตรวจสอบและลงโปรแกรมท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูต้อง ปฎิบตัิตนให้เป็นไปตาม
กฎหมายเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิทางปัญญาและลขิสทิธ์ิ อาทิ กฎหมายเก่ียวกบัเคร่ืองหมายการค้า 
กฎหมายเก่ียวกบัสทิธิบตัร กฎหมายเก่ียวกบัลขิสทิธ์ิ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและสง่เสริมให้มีการอบรม
ให้ความรู้กบัพนกังาน การน าผลงานหรือข้อมลูอนัเป็นสทิธิของบคุคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะ
น ามาใช้กบับริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจวา่ไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น 

 
สำมำรถดูข้อมูลเพ่ิมเติม ในรำยงำนกำรพฒันำที่ยัง่ยืนตำมกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) ซ่ึงทำงบริษัท
อยู่ในช่วงกำรด ำเนินกำรอยู่ 
 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ทัง้ในด้านความถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทนัเวลาอยา่งเท่าเทียมกนั ซึ่งมีหนว่ยงาน
นกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นผู้ดแูลการให้ข้อมลูและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุและสารสนเทศที่ส าคญั ประกอบด้วย 
ข้อมูลทางการเงินและข้อมลูที่ไม่ใช่ทางการเงิน รวมถึงผลการด าเนินงานและข่าวสารต่างๆ ที่ส าคญัของบริษัทที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์และการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีแนวทางปฏิบตัิที่
ส าคญัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันี ้
ช่องทางการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  

บริษัทให้ความส าคญัในการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศที่ส าคญั โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้มี
การตรวจสอบติดตามให้ปฎิบตัิตามหลกัการและเกณฑ์ที่ก าหนดอยา่งเคร่งครัดโดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี  ้

1. เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท 
บริษัทเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และแจ้งข่าวสาร

ส าคญัต่างๆ ให้แก่ ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน และผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ โดยมีเลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นผู้จดัเตรียมข้อมลูสารสนเทศที่ต้องเปิดเผยผ่านการ
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กลัน่กรองจากผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อีกทัง้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) นอกจากนี ้ยงัได้มีการเผยแพร่ข้อมลูที่ส าคญัอื่นๆ ซึ่งได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัอยู่
เสมอเพื่อให้ผู้ ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทนัต่อเหตุการณ์ เช่น เอกสารส าคญัของบริษัท โครงสร้างองค์กร 
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ นโยบายและแนวทางการปฎิบตัิในด้านต่างๆ ของบริษัทข้อมลูส าหรับผู้ ถือหุ้น รายงาน
และงบการเงิน ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจดัการ (MD&A) และ
เอกสารขา่วประชาสมัพนัธ์ (Press Release) 

ส าหรับการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน ได้จดัท าและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
ของบริษัท ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่
ต่อผู้ ถือหุ้น จากนัน้น าสง่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อเปิดเผยต่อผู้ ถือหุ้นหรือนกัลงทนุ สามารถ
ใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุน ซึ่งงบการเงินได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฎิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ โดยใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัรอบคอบและการรายงาน
ที่สมเหตสุมผลในการจดัท างบการเงิน รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน 

บริษัทได้เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีที่ผ่านการตรวจทานและตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตโดยแสดงความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไขทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยสง่ผ่านระบบของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ (www.setlink.or.th) ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. อย่างตรงต่อเวลา อีกทัง้
บริษัทได้ลงข่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทด้วยเช่นกนั ส าหรับปี 2563 บริษัทไม่เคยได้รับการสัง่แก้ไขงบการเงินหรือ
แก้ไขการด าเนินการอนัเกิดจากการเปิดเผยข้อมลูไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนดแตอ่ยา่งใด  
2. ข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  

คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีการท าแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 
(แบบ 56-2) โดยเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงข้อมลูที่เป็นประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ ส าหรับปี 2563 บริษัทได้ปฎิบตัิตามข้อก าหนดของส านกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 
3. นักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทในการจดัท า
เอกสารเปิดเผยข้อมลูข่าวสารแก่สื่อมวลชน การจดัแถลงขา่วของบริษัทและสื่อสารประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร
และกิจกรรมตา่งๆ เพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษัทกบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์และผู้ที่
สนใจทัว่ไปให้ได้รับข้อมลูขา่วสารของบริษัทอยา่งทนัเหตกุารณ์ รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการติดตอ่ขอรับ
ข้อมลูของบริษัท การติดตอ่ขอเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหารหรือตอบข้อสงสยัตา่งๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษัท ทัง้นีผู้้ลงทนุสามารถติดตอ่หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทได้ทางอีเมล : chotiga@atp30group.com 
หรือโทรศพัท์ 038-468-789 / 091-774-4432 หรือผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท 

http://www.setlink.or.th/
mailto:chotiga@atp30.com
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4. เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้เลขานกุารบริษัท (Company Secretary) รับผิดชอบดแูลการจดัประชมุ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายและการประชุมผู้ ถือหุ้น ท าหน้าที่จัดท าเอกสาร
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส โดยผา่นการพิจารณาตรวจสอบจากกรรมการผู้มีอ านาจหรือผู้ได้รับมอบหมายรายงานสารสนเทศ รวมถึง
การก ากบัดแูลให้บริษัท คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีการด าเนินการท่ีเป็นไปตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเป็น
ผู้ประสานงานกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต.  

 
การรายงานการปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการจัดท ารายงานทางการเงินให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงินและนโยบายบญัชีที่เหมาะสม ซึง่การเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีของบริษัทที่เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ตอ่ผู้ ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่คณะกรรมการบริษัท
ได้ท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีควบคูก่บัรายงาน
ของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เพื่อประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปและคณะกรรมการชุดย่อยก็ได้จดัท ารายงานผล
การปฎิบตัิงานในรอบปีที่ผา่นมาเพื่อน าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นแสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2563 
 
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นนโยบายส าคญัที่จะไมใ่ห้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานใช้โอกาสจากการเป็น
กรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน โดยได้ก าหนดไว้ในคูม่ือนโยบายการก ากบัดแูล
กิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและแนวทางปฎิบตัิรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีข้อปฎิบตัิส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานของบริษัทให้พึงหลีกเลี่ยงการท ารายการที่เก่ียวโยงกบัตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทและกรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังานที่มีส่วนได้เสียในรายการนัน้จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนมุตัิ 
ก าหนดให้การเปิดเผยรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกันที่มีสาระส าคญัโดยแสดง
รายละเอียดบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ เง่ือนไข นโยบายราคาและ
มูลค่ารายการ เหตุผลความจ าเป็น โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคัญ โดยแสดงความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันตามที่ปรากฎในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบริษัท (บริษัทอยู่ในช่วงศึกษาการจัดท า
รายงานความยัง่ยืนแบบบรูณาการเพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีได้รับประโยชน์ยิ่งขึน้) ก าหนดให้มีการจดัท ารายงานตา่งๆ ดงันี ้ 
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1. การจัดท ารายงานการเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่าง
กัน 
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความเก่ียวข้องบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในอนาคตซึง่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีวิญญชูนพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปใน
สถานการณ์เดียวกนัด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือ
บุคคลที่มีความเก่ียวข้องและมีเง่ือนไขการค้าปกติหรือราคาตลาดภายใต้เง่ือนไขที่สมเหตุสมผล สามารถ
ตรวจสอบได้และไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถด าเนินการได้ตามปกติภายใต้
หลกัการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมตัิและจดัท ารายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบทกุไตรมาส 

ส าหรับกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัรายได้ รายจ่าย ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ทกุราย ในกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัที่อาจเกิดขึน้ บริษัทพิจารณาให้ผู้
ประเมินราคาอิสระ ผู้ เช่ียวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบญัชีเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่ง
กันดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตดัสินใจและให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนมุตัิรายการดงักลา่วก่อนเข้าท ารายการ ทัง้นี ้
บริษัทจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของ
บริษัทและเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้การพิจารณา
อนุมัติการท ารายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลา ด
หลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศหรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ผู้ที่อาจมีความขดัแย้งหรือมีสว่นได้เสยี
ในการท ารายการระหวา่งกนัจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงมติในการท ารายการระหวา่งกนันัน้ๆ ทัง้นี ้ได้เผยแพร่เว็บไซต์
ของบริษัท  

ในปี 2563 บริษัทไม่มีการปฎิบตัิที่ฝ่าฝืนหรือไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์การท ารายการระหวา่งกนัท่ีก าหนด
โดยส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
2. การจัดท ารายงานการถอืหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถอืหลักทรัพย์ 

บริษัทมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
เพื่อให้บรรลเุจตนารมณ์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จดัท านโยบายการซือ้ขายหลกัทรัพย์กรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานอยา่งชดัเจน รายละเอียดดงันี ้   
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การซือ้ขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                        
1. ข้อห้ามในการซือ้ขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน   

กรรมการ, ผู้บริหาร, ผู้สอบบญัชี, ผู้บริหารชัว่คราว, ผู้ท าแผน, ผู้บริหารแผน, ผู้บริหารแผนชัว่คราว
กรรมการและพนกังานทกุคนต้องปฎิบตัิตามข้อห้ามในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์ โดยการใช้ข้อมูลภายในซึ่งก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ฯ มาตรา 241 “ในการซือ้
หรือขายซึ่งหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์
ห้ามมิให้บคุคลใดท าการซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บคุคลอื่นซือ้หรือขาย หรือ
เสนอซือ้หรือซือ้ขาย ซึง่หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมอนัเป็นการเอาเปรียบตอ่บคุคลภายนอกโดยอาศยัข้อเท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ที่ยงัมิได้เปิดเผยตอ่ประชาชนและตนได้ลว่งรู้มา
ในต าแหนง่หรือฐานะเช่นนัน้ และไมว่า่การกระท าดงักลา่วจะกระท าเพื่อประโยชน์ตอ่ตนเอง หรือผู้อื่นหรือ
น าข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท าดงักลา่ว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน” 
2. ช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) 
2.1 ห้ามบคุคลที่บริษัทก าหนดซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผย “งบ

การเงินประจ ารายไตรมาสและประจ าปี” และช่วงเวลาอื่นท่ีบริษัทจะก าหนดเป็นครัง้คราว 
2.2 ในสถานการณ์พิเศษ บคุคลที่บริษัทก าหนดอาจขายหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัทในระหวา่งช่วงเวลา

ห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากล าบากทางการเงินอย่าง
รุนแรงหรือต้องปฎิบตัิตามข้อก าหนดต่างๆ ทางกฎหมายหรือตกอยูภ่ายใต้ค าสัง่ศาลโดยต้องจดัท า
บนัทกึระบเุหตผุลเสนอขออนมุตัิตอ่ 
- ประธานกรรมการ (กรณีขายเป็นกรรมการหรือเลขานกุารบริษัท) 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีขายเป็นประธานกรรมการ) 
- ผู้บริหารสงูสดุ (กรณีขายเป็นบคุคลที่บริษัทก าหนดซึง่ไมใ่ช่กรรมการและเลขานกุารบริษัท) 

ทัง้นี ้ให้จดัสง่ส าเนาบนัทกึดงักลา่วให้แก่เลขานกุารบริษัทด้วย 
-  เลขานกุารบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้บคุคลที่บริษัทก าหนดทราบ

เป็นการลว่งหน้า 
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3. การรายงานการถอืหลักทรัพย์ 
3.1 การรายงานครัง้แรก : กรรมการ, ผู้บริหาร, ผู้สอบบญัชี, ผู้บริหารชัว่คราว, ผู้ท าแผน, ผู้บริหารแผน, 

ผู้บริหารแผนชัว่คราวกรรมการ รวมถึงคู่สมรส บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะและนิติบคุคลถือรวมกนั
เกินกว่า 30% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ผ่านระบบ
ของส านักงาน ก.ล.ต. โดยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ, ผู้บริหาร, 
ผู้สอบบญัชี, ผู้บริหารชัว่คราว, ผู้ท าแผน, ผู้บริหารแผน, ผู้บริหารแผนชัว่คราวกรรมการ 

3.2 การรายงานเมื่อมีการเปลีย่นแปลง: กรรมการ, ผู้บริหาร (สีร่ายแรก), ผู้สอบบญัชี, ผู้บริหารชัว่คราว
, ผู้ ท าแผน, ผู้ บริหารแผน, ผู้ บริหารแผนชั่วคราวกรรมการ  มีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์
ผ่านระบบของส านกังาน ก.ล.ต. โดยน าส่งภายใน 3 วนัท าการ (T+3) นบัจากวนัที่ซือ้ ขาย โอน 
และรับโอน ได้แก่หลกัทรัพย์ หุ้น/หุ้นบริุมสทิธ์ิ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝง และใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หลกัทรัพย์ 

3.3 บริษัทได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้ บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ ที่
คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการซือ้ขายหุ้นของบริษัทตนเองอยา่งน้อย 1 วนัลว่งหน้าก่อนท า
การซือ้ขายและแจ้งให้ที่ประชมุคณะกรรมการทราบ  
ข้อยกเว้น รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามมาตรา 59 

แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ ดงันี ้ 
- การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 
- การใช้สทิธิตามหลกัทรัพย์แปลงสภาพ 
- การเสนอขายหุ้ นหรือการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นหรือหุ้ นกู้ แปลงสภาพ 

(Warrants) ที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการหรือพนกังานบริษัท (Employee Stock Option Program 
“ESOP”) หรือได้รับหลกัทรัพย์จากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง (Employee 
Joint Investment Program “EJIP”) 

- การรับหลกัทรัพย์โดยทางมรดก 
- การโอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์จากการวางเป็นประกนัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

4. การซือ้ขายหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าข่ายการซือ้ขายหลักทรัพย์ตามนโยบายฉบับนี ้
นโยบายฉบบันีไ้ม่บงัคบัใช้ในกรณีการเข้าถือหลกัทรัพย์หรือรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

(Tender Offer) 
5. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน 

กรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบญัชี พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ มาตรา 275 ก าหนดวา่ “กรรมการ ผู้จดัการ ผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหารและผู้สอบบญัชีผู้ ใดฝ่าฝืน ซึ่งไม่ปฎิบตัิตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์หรือฝ่าฝืนหรือไม่
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ปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์หรือวิธีการท่ีก าหนดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไมเ่กิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) 
และปรับอีกไมเ่กินวนัละ 10,000 บาท (หนึง่หมื่นบาท) ตลอดเวลาที่ยงัมิได้ปฎิบตัิให้ถกูต้อง” 

ในปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที่มีนยัส าคญั ซึ่งได้
เปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารแสดงจ านวนหุ้นท่ีถือ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 และ 
13 มกราคม 2564 ที่มีการเปลีย่นแปลงระหวา่งปี  
สำมำรถดูข้อมูลเพ่ิมเติม ในข้อมูลหลกัทรพัย์และผูถื้อหุน้ 
6. การจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร บคุคลที่มีความเก่ียวข้อง โดยด าเนินการตามมาตรา 
89 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ต้องจัดท าและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียเพื่อ
รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง (รวมถึงทุกครัง้ที่มีการ
เปลีย่นแปลง) ของกรรมการและผู้บริหาร ซึง่เป็นสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทและ
สรุปรายงานการมีส่วนได้เสียที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบถือเป็นการติดตามให้
กรรมการและผู้บริหารปฎิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดงันี ้
- รายงานเมื่อเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารครัง้แรก 
- รายงานทกุครัง้เมื่อมีการเปลีย่นแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสยีหรือทกุ 6 เดือน 
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหนง่ และได้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการใหมโ่ดยตอ่เนื่อง กรรมการทา่น

นัน้ไมต้่องยื่นแบบรายงานใหมห่ากไมม่ีการเปลีย่นแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสยี 
- ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคน รายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ าทกุปี 

ภายในเดือนธนัวาคมของทกุปีหรือหากมีในระหวา่งปีให้รายงานเป็นกรณี (เพิ่มเติม) 
7. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถกูละเมิด 

บริษัทได้ก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน กรณีถูกละเมิดสิทธิ รวมถึงการเสนอแนะแสดง
ความคิดเห็นตา่งๆ ผา่นช่องทางดงันี ้
7.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : ช่องทางของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่ www. 

Info@atp30.com หรือจดหมายลงทะเบียน 
7.2 จดหมายลงทะเบียน: ถึงคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) 700/199 หมู่ 1        

ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 20160 /โทร. 038-468-788 
ในกรณีที่ผู้มีสว่นได้เสียต้องการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านฝ่ายบริหาร) เพื่อแจ้งเบาะแส 

หรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถกูละเมิดสิทธิ รายงานการทจุริต การท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจซึง่เก่ียวกบั
ผู้บริหารระดบัสูงรวมถึงการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นต่างๆ สามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยตรงที่ 
คณะกรรมการบริษัท และกรณีหากมีข้อสงสยัเก่ียวกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทจุริต
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คอร์รัปชั่น สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรศัพท์ ถึงเลขานุการบริษัท : 
sukarnda@atp30group.com โทร.038-468-788 และทรัพยากรมนษุย์ โทร 082-716-0588 
กระบวนการรับข้อร้องเรียน บริษัทด าเนินการตามกระบวนการดงันี ้
1. พนกังานหรือผู้มีสว่นได้เสีย แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือเสนอแนะความเห็นผ่านช่องทางที่ก าหนด โดย

ข้อมูลถือเป็นความลบั ซึ่งบริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ 
พร้อมให้ข้อมลูติดตอ่อยา่งชดัเจน  

2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน: รับข้อร้องเรียนและด าเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม “คู่มือบริหารจดัการข้อ
ร้องเรียน” โดยแบง่ข้อร้องเรียนเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

- เก่ียวกบัการทจุริต 
- เก่ียวกบัการกระท าที่ฝ่าฝืนไมป่ฎิบตัิตามกฎหมาย/ข้อบงัคบั/ระเบียบของบริษัท 
- เก่ียวกับการฝ่าฝืนจริยธรรม จรรยาบรรณ นโยบาย แนวทางปฎิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ของบริษัท 
3. ขัน้ตอน ด าเนินการ : ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบือ้งต้น แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าเช่ือถือในเร่ืองร้องเรียน

ดังกล่าวในกรณีพบว่ามีความผิดเกิดขึน้จริงให้น าเสนอพิจารณาตามระดับความผิดในแต่ละประเภท 
ได้แก่ ระดับพนักงานโดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ระดับผู้บริหารโดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทหรือจะแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม ตามล าดบัขัน้ 

4. การติดตามประเมินผล: โดยพิจารณาผ่านคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน จนหาข้อยตุิเร่ืองหรือแนว
ทางแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งกลบัผู้ ร้องเรียนทราบภายในเวลา 7 วนัท าการหลงัจากได้ข้อยตุิแล้ว โดย
ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดท าสรุปรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
รับทราบเป็นรายไตรมาส ทัง้นี ้บริษัทได้มีการติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผา่นช่องทาง
ที่ก าหนด โดยในปี 2563 บริษัทไม่พบเหตกุำรณ์ และข้อบ่งชี้เร่ืองกำรทจุริตคอร์รปัชัน่ดงักล่ำว 
 

ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัทเปิดเผยข้อมลูตามข้อก าหนดของ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยจัดให้มีนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

(Investor Relation) ปฎิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมดัระวงั ท าหน้าที่สือ่สารประชาสมัพนัธ์ข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน 
ทนัเหตุการณ์ให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุนรายย่อย นกัลงทุนสถาบนั นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานภาครัฐที่
เก่ียวข้องอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึง การชีแ้จงกรณีข่าวลือ ข่าวสารที่ไมถ่กูต้องตามข้อเท็จจริงแก่นกัลงทนุผา่น
ช่องทางต่างๆ การพบปะผู้บริหารและการเยี่ยมชมกิจการ การตอบค าถามทางโทรศพัท์ หรืออีเมล การเผยแพร่ผ่านสื่อ 
การจดัท า Press Release และการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศต่างๆ ตามเหตกุารณ์ ตามรอบระยะเวลาบญัชี น าเสนอผล
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การด าเนินงาน ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจ าไตรมาสและประจ าปีผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.atp30.com หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่อื่นๆ ได้รับรู้ข้อมลูอยา่งเทา่เทียมกนั 

บริษัทยงัให้ความส าคญักบัการเผยแพร่ข้อมลูผา่นกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ โดยผู้บริหารระดบัสงูได้มีสว่นร่วมใน
การให้ข้อมูล อาทิ นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน นักลงทุน ผู้ ถือหุ้นและพบปะนักลงทุนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อการ
บริหารงานของบริษัทเสริมสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีรวมทัง้สง่เสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยา่งตอ่เนื่อง โดยมี
กิจกรรมที่ส าคญัตา่งๆ ในปี 2563 ได้แก่ 

กิจกรรม จ านวนครัง้ 

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ (Opportunity Days) โดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ 2 ครัง้ 
กิจกรรมงาน “mai Forum 2020” เพื่อน าเสนอข้อมลูของบริษัทให้กบันกัลงทนุและผู้สนใจทีเ่ข้า
ร่วมงาน จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์ เอ็มเอไอ(mai) ในปี 2563 ทาง mai ไมม่ีการจดักิจกรรมดงักลา่ว
เนื่องจากสถานการณ์โควิค-19  

ไมม่ี 

จดัท าสรุปข้อมลูบริษัท Company Snapshot เป็นรายไตรมาส ตามโครงการ mai Company 
Snapshot โดยตลาดหลกัทรัพย์ เอ็มเอไอ 

4 ครัง้ 

เผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ (Press Release) ความเคลือ่นไหวทางธุรกิจ ผลการด าเนินงานและภาพ
ขา่ว กิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทผา่นสือ่มวลชน 

อยา่ง
สม ่าเสมอ 

บริษัทมีการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีเพื่อให้การต้อนรับผู้ ถือหุ้นในการสอบถามประเด็นตา่งๆ 
เก่ียวกบัธุรกิจที่ผา่นมาและในอนาคต 

1 ครัง้ 

นอกจากนี ้บริษัทมีการให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน งบการเงินและข้อมลูน าเสนอในรูปแบบต่างๆ รวมถึง
รายงานสารสนเทศที่ต้องแจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจดัท าเป็น 2 ภาษา (ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมในส่วนงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor 
Relation) บริษัทได้มอบหมาย นางสาวโชติกา วีระศิลป์ ผู้จดัการฝ่ายการเงินและควบคมุเป็นผู้ดแูลการติดตอ่สื่อสารกบั
นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์และผู้ที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่โทรศพัท์ 038-468-789 / มือถือ 091-774-4432 / 
Fax. 038-468-788 / Email: chotiga@atp30group.com / จดหมาย บมจ. เอทีพี 30 แผนกการเงินและบญัชี 700/199 
หมู่ 1 ต. บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 โดยคณะกรรมการได้ก าหนดจรรยาบรรณนกัลงทุนสมัพนัธ์เพื่อใช้เป็น
แนวทางปฎิบตัิในการก ากบัดแูล เร่ือง “การปฎิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั และการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส” 
ซึง่ได้ระบไุว้ที่เว็บไซต์บริษัท www.atp30.com 
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของกรรมการ (Board Responsibilities) 
สำมำรถดูข้อมูลเพ่ิมเติมไดจ้ำกแบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจ ำปี 2563 ในเว็บไซต์ส ำนกังำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
หรือเว็บไซต์ตลำดหลกัทรพัย์ฯ (www.set.or.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัท (www.atp30.com) 
 
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายก ากับดูแลกิจการ ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณ 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี ้
คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) บริษัทเลง็เห็นความส าคญัของการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษัทในด้านการก าหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยมีความเช่ือมัน่
ว่าการก าหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วย
เสริมสร้างความสมดุลด้านความคิดและด้านคุณภาพการท างาน รวมถึงประสิทธิภาพด้านการตัดสินใจของ
คณะกรรมการซึง่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท อีกทัง้ บริษัทอยู่ในช่วงด าเนินการพิจารณาจดัตัง้คณะ CG 
Committee โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ ดงันี ้
- กรรมการไมน้่อยกวา่ 7 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 

- ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 ใน 3 และไมน้่อยกวา่ 3 คน มีคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด 

- คณะกรรมการบริษัทเลอืกกรรมการคนหนึง่ จากกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ 
- คณะกรรมการเลอืกบคุคลหนึง่ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทจะเป็นกรรมการหรือไมก็่ได้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการ 
- ปฎิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซื่อสตัย์สจุริตและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมติของผู้ ถือหุ้น 
- การก าหนดและพิจารณาให้ความเห็นชอบเร่ืองส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท ได้แก่ วิสยัทศัน์ 

ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ เป็นต้น มีการพิจารณา
ทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน์/ภารกิจ/กลยทุธ์ของบริษัทรอบปีที่ผา่นมาและติดตามดแูลให้มีการน ากลยทุธ์
ของบริษัทไปปฎิบตัิ 

- รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลที่
เป็นสาระส าคญัต่อผู้ลงทนุอยา่งถกูต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส 

- ต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีความสนใจใน
กิจการของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการอยา่งแท้จริง 

- ประเมินการปฎิบตัิงานและพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูตามที่กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทนน าเสนอเพื่อน าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาอนมุตัิ 

http://www.set.or.th/
http://www.atp30.com/
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- รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฎิบตัิหน้าที่ของฝ่ายบริหารโดยให้มีความตัง้ใจและระมดัระวงัใน
การปฎิบตัิงาน 

- ส่งเสริมให้จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทุกคน 
เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทได้น ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดการปฎิบตัิและ
ติดตามการปฎิบตัิตามจรรยาบรรณดงักลา่วอยา่งจริงจงัโดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท 

- ก ากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสีย่งอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
- พิจารณาตดัสินในเร่ืองที่มีสาระส าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทนุขนาดใหญ่ อ านาจการ

บริหารการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิและรายการอื่นใดที่กฎหมายก าหนด 
- ก าหนดอ านาจและระดบัการอนมุตัิในการท าธุรกรรมและด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบังานของบริษัท 

ให้คณะหรือบคุคลตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง โดยจดัท าเป็นคูม่ืออ านาจ
การด าเนินการและให้การทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

- จดัให้มีระบบบญัชีการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่ เช่ือถือได้ รวมทัง้ดแูลจดัให้มีกระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคมุภายใน 

- ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และพิจารณาค่าสอบบญัชีประจ าปีเพื่อน าเสนอต่อผู้ ถือ
หุ้นในการพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ 

- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงาน
ของผู้สอบบญัชีไว้ในรายงานประจ าปี และครอบคลมุในเร่ืองส าคญัต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฎิบตัิที่ดี
ส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

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

เลือกตัง้ให้เข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งอีกเมื่อตาย/
ลาออก/ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายด้วยบริษัทมหาชน/ที่ประชมุมีมติให้ออก/ศาล
มีสัง่ให้ออก 

- เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากต าแหนง่ให้ยื่นใบลาออกของตนให้ที่นายทะเบยีนทราบด้วยก็ได้ 
- กรรมการของบริษัท จะด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทอื่นต้องรับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัท 
- คณะกรรมการควรพิจารณาจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการมากกวา่ 6 ครัง้ตอ่ปี 
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คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees) โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ มีองค์ประกอบ ดงันี ้
- กรรมการบริษัทท่ีเป็นอิสระไมน้่อยกวา่ 3 คน 
- มีทกัษะความช านาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องมีความรู้

ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบญัชีหรือการเงิน 
- ให้คณะกรรมการของบริษัทเลอืกและแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ให้ผู้จดัการหนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหนง่ 

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบตัิเหมือนกันกับคุณสมบตัิกรรมการ
อิสระโดยมีกรรมการ 3 ทา่น ดงันี ้

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นางสวุรรณี ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2 นายก าชยั บญุจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

หมายเหต ุ:  
- ล าดบัที่ 1 เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ สามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ

นา่เช่ือถือของงบการเงินได้ โดยมีนางสกุานดา พทุธรักษา ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ล าดบัท่ี 3 ตามที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 25 ก.พ. 2563 มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้เข้ารับ

ต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 25 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 
- สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มัน่ใจว่ามีความถกูต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูอยา่ง

เพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงิน
ทัง้ไตรมาสและประจ าปี 

- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ให้มีความเหมาะสมมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หวัหน้างานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายในและอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือ
ตรวจสอบรายการใดที่เห็นวา่จ าเป็นและเป็นสิ่งส าคญัพร้อมทัง้น าข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแก้ไข
ระบบการควบคมุภายในที่ส าคญัและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชี
ภายนอกและผู้จดัการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

- สอบทานการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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- พิจารณาเสนอ แตง่ตัง้ และเลกิจ้างผู้สอบบญัชีภายนอก ซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชี 
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้เข้าร่วม
ประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

- สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับทัว่ไป 
- พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฏหมาย 

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในเร่ืองดงักลา่วให้มีความถกูต้อง
และครบถ้วน ทัง้นี ้เพื่อให้เช่ือมัน่วา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

- สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่งที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
- รายงานผลการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้  
- จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 
- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีนา่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัการปฎิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จ านวนการประชมุและเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฎิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 

(Charter) 
- รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
- ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 
- ในการปฎิบตัิงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจดัการ ผู้บริหาร หรือ

พนกังานของบริษัทที่เก่ียวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชมุหรือสง่เอกสารที่เห็นวา่เก่ียวข้องหรือจ าเป็น 
- ให้มีอ านาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบคุคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้ค าปรึกษา

กรณีจ าเป็น 
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- คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมิน
พร้อมทัง้ปัญหาและอปุสรรคในการปฎิบตัิงานท่ีอาจเป็นเหตใุห้การปฎิบตัิงานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ในการ
จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุปี 

- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ปฎิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุปีละ 4 ครัง้ 

 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) โครงสร้าง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีองค์ประกอบ ดงันี ้
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ

และผู้บริหารอยา่งน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
หรือคิดเป็นร้อยละ 67 

- กรรมการอิสระ ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มีจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นายก าชยั บญุจิรโชติ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/กรรมการอิสระ 
2 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/กรรมการอิสระ 
3 นายชาตชิาย พานิชชีวะ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

หมายเหต ุ:  
- มีนางสกุานดา พทุธรักษา ท าหน้าที่เป็น เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ปฏิบตัิหน้าที่ตามคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายและรายงานหรือน าเสนอข้อมลูและเอกสารที่เก่ียวข้อง

ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน อีกทัง้มีจดัประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้  
การสรรหา  
- ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย 
- พิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการและในการก าหนด

คณุสมบตัิของกรรมการเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  
- พิจารณาสรรหา คดัเลอืกและเสนอบคุคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทท่ีครบวาระและ/หรือ 

มีต าแหนง่วา่งลงและ/หรือแตง่ตัง้เพิ่ม 
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- ปฎิบตัิการอื่นใดเก่ียวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
- ประเมินผลการปฎิบตัิงานของผู้บริหารสงูสดุของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
การก าหนดค่าตอบแทน 
- จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
- ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็น

รายบุคคล โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับ
บริษัทในธุรกิจที่คล้ายกนัและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิ 

- รายงานนโยบาย หลกัการและเหตผุลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี  
(56-2)  

- ปฎิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่าย
บริหารและหนว่ยงานตา่งๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมลูและเอกสารท่ีเก่ียวข้องตอ่คณะกรรมการสรร
หาฯ เพื่อสนบัสนนุการปฎิบตัิงานให้บรรลตุามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committees) โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี
องค์ประกอบ ดงันี ้
- คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะถกูแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท  
- ประกอบด้วย ผู้มีความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจจ านวนอย่างน้อย 3 ท่านและต้องเป็น

กรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ทา่น 
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งต้องไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบัประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฎิบตัิงานในฐานะกรรมการบริหารความเสีย่ง

ให้บรรลผุลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ 
- ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแต่งตัง้เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจ เป็น

หวัหน้าสายงานสนบัสนนุธุรกิจหรือบคุคลที่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งเห็นสมควร 
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีจ านวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 
ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2 นายปิยะ เตชากลู กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3 นางสาวนิชานนัท์ รัตนเกต ุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4 นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

หมายเหต ุ:  
- ล าดบัท่ี 4 ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
- ล าดบัท่ี 2-4 เป็นผู้บริหารของบริษัท 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ก าหนด ทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่งองค์กร 
- ก ากับดแูลและสนบัสนนุให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกบักลยทุธ์และ

เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 
- พิจารณารายงานผลและเปิดเผยการบริหารความเสี่ยงองค์กรและให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึน้ รวมทัง้แนวทางการก าหนดมาตรการควบคมุหรือบรรเทาและการพฒันาระบบการจดัการบริหาร
ความเสีย่งองค์กรให้มีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เนื่อง 

- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการรับทราบและในกรณีที่มีปัจจยัหรือเหตุการณ์
ส าคญั ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่บริษัทอยา่งมนียัส าคญัต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและ
พิจารณาโดยเร็วที่สดุ 

- ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  
- การปฏิบตัิหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และตามวาระการด ารงต าแหน่ง
ของการเป็นกรรมการ ซึง่เมื่อพ้นจากต าแหนง่ตามวาระแล้วอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ได้อีก 
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คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees) โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร มีองค์ประกอบ ดงันี ้
- ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
- ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารงานและพนกังานในระดบับริหารรวมกนัไมน้่อยกว่า 3 คนร่วมกนัเป็น

คณะกรรมการบริหาร 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
- ท าหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ และ

รายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท ทัง้นีใ้นการด าเนินการประชมุของคณะกรรมการบริหาร
ต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะ
กรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากจากทีป่ระชมุและคะแนนเสยีงดงักลา่วที่นบัได้อยา่งน้อยกึง่
หนึง่จากคะแนนเสยีงของคณะกรรมการบริหารทัง้หมด 

- พิจารณางบประมาณประจ าปีและขัน้ตอนในการใช้จา่ยงบประมาณเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและ
ควบคมุดแูลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

- พิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
- พิจารณาอนมุตัิการลงทนุและก าหนดงบประมาณในการลงทนุ ตามอ านาจในคูม่ืออ านาจด าเนินการ 
- พิจารณาการท าสญัญาตา่งๆ ท่ีมีผลผกูพนับริษัทตามอ านาจในคูม่ืออ านาจการด าเนินการ 
- รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น รวมถึงจดัท ารายงานทางการเงินที่น่าเช่ือถือเป็นไปตามมาตรฐานที่ดี
และโปร่งใส 

- พิจารณาผลก าไรและขาดทนุของบริษัทและเสนอจ่ายปันผลประจ าปีตอ่คณะกรรมการบริษัท 
- พิจารณาการด าเนินธุรกิจใหม ่หรือการเลอืกธุรกิจเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
- ก ากบัดแูลให้มีขัน้ตอนให้ผู้ปฎิบตัิงานต้องรายงานเหตกุารณ์ หรือการกระท าที่ผิดปกติหรือการกระท าผิด

กฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และกรณีที่ เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มี
สาระส าคญั จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอนัสมควร 

- ด าเนินการใดๆ เพื่อสนบัสนนุการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือ
ตามที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท 

- การด าเนินการน าเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารในเร่ืองใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติและ/หรืออนมุตัิจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ถดัไป 
ทัง้นีค้ณะกรรมการบริหารไม่สามารถอนมุตัิรายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสียหรือ

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นกบับริษัท 
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คณะผู้บริหาร (Management Teams) โครงสร้างคณะผู้บริหารมีองค์ประกอบ ดงันี ้
- ผู้บริหาร 8 ท่านประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ 1 ท่านและผู้บริหาร 7 ท่าน ตามคุณสมบตัิที่เหมาะสมในการ

ด ารงต าแหนง่ 
- กรรมการผู้จดัการ เลือกและแต่งตัง้จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตามคณุสมบตัิที่เหมาะสม

ในการด ารงต าแหนง่ 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
- ควบคมุการด าเนินกิจการ วางแผนกลยทุธ์ในการด าเนินและบริหารงานประจ าวนัของบริษัท 

- ตดัสินในเร่ืองที่ส าคญัของบริษัท ก าหนดภารกิจวตัถปุระสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัท รวมถึงการ
บริหารในสายงานตา่งๆ  

- เป็นผู้มีอ านาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สัง่การ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสญัญา เอกสาร ค าสัง่ 
หนงัสอืแจ้งใดๆ ตามที่ก าหนดไว้ในคูม่ืออ านาจด าเนินการ 

- มีอ านาจจ้าง/แตง่ตัง้/โยกย้ายบคุคลที่เห็นสมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และผลตอบแทน
ที่เหมาะสมและให้มีอ านาจปลดออก หรือให้ออกตามความเหมาะสมของพนกังานระดบัต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในคูม่ืออ านาจการด าเนินการ 

- มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท  
- พิจารณาการลงทนุในธุรกิจใหม่หรือการเลกิธุรกิจเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการ

บริษัท 

- ด าเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการดงักลา่วข้างต้นจะไม่รวมถึง
อ านาจและ/หรือการมอบอ านาจช่วงในการอนมุตัริายการใดที่ตนหรือผู้ รับมอบอ านาจช่วงหรือบคุคลที่อาจมคีวาม
ขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้เสยีหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด
ขดัแย้งกบับริษัท ซึง่เป็นการอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดงักลา่วตามที่ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ก าหนด 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท 
- รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการในการก ากบั ติดตาม ดแูล การบริหารงานและการปฎิบตัิหน้าที่

ของคณะกรรมการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนงาน นโยบายและเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้ได้
อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลตอ่บริษัท 

- เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงควบคุมการประชุมให้
เป็นไปตามข้อบงัคบัและระเบียบวาระท่ีก าหนดได้ 

- เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งคณะกรรมการทกุคณะและระหวา่งคณะกรรมการกบัฝ่ายการจดัการ  
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การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
บริษัทก าหนดโครงสร้างการจดัการ แบง่แยก อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัท และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชดัเจน รวมถึงการก าหนดให้บคุคลผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็นบคุคลคน
เดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มี
ความสมัพนัธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากดั สามารถที่ จะสอบทาน
ถ่วงดลุการบริหารงานได้และไมเ่ข้าแทรกแซงการปฎิบตัิหน้าที่ของฝ่ายบริหาร เว้นแตก่ารมีสว่นร่วมในการพิจารณาแก้ไข
ปัญหาที่กระทบตอ่แผนธุรกิจบริษัทที่มีนยัส าคญั 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องได้รับการพิจารณาแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายนอกที่
ไม่ใช่ผู้บริหารก็ได้ ทัง้นี ้เพื่อให้ได้บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่สดุเข้ามาด ารงต าแหน่งผู้น าองค์กรสู่การเจริญเติบโต
อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ก าหนดนโยบายและเป้าหมายในภาพรวม ก ากบัดแูลและติดตามผลการด าเนินงาน
ฝ่ายบริหารระดบัสงูในระดบัองค์กรที่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้น า ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบ
การบริหารจัดการภายใต้กรอบอ านาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและด าเนินการที่ได้รับมอบหมายให้
บรรลผุลตามเป้าหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส โดยฝ่ายบริหารรายงาน
ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัแผนงานและเป้าหมายประจ าปี พร้อมค าชีแ้จงอธิบายเหตผุลในกรณีที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางแก้ไข 
 
การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
1. กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการอิสระ
ในคณะกรรมการบริษัท โดยการแต่งตัง้กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดและต้องมี
กรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 ทา่น 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกกรรมการบริษัท โดยคณุสมบตัิของกรรมการ
อิสระพิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนและกฎหมายวา่ด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบัและ/หรือระเบียบของส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดตามนิยาม
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการมีการระบวุาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระไว้ในนโยบายก ากบัดแูลกิจการของบริษัทโดย
ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ในปี 2563 ไม่มีกรรมกำรอิสระในคณะกรรมกำรที่ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรเกิน 9 ปีและไม่มีกรรมกำรอิสระด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 แห่ง  
สำมำรถดูข้อมูลเพ่ิมเติม ในเอกสำรแนบรำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุและเลขำนกุำรบริษัท 
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2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการสรรหาและคดัเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสงูของบริษัทอย่าง

โปร่งใสโดยมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ก าหนดคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
เพื่อน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้นและผู้บริหารระดบัสงูเข้ามาด ารงต าแหน่งผู้น าองค์กร น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทมีขัน้ตอน
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มี
คุณสมบัติที่หลากหลายจากการท า Board Matrix ของกรรมการทัง้คณะเพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงความรู้ที่
เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร 
การสรรหากรรมการผู้จัดการ 

“กรรมการผู้จดัการ” แต่งตัง้จากการพิจารณาและอนมุตัิแต่งตัง้จากกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาฯ 
ด าเนินการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหนง่ 

คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ 
คณุสมบตัิทัว่ไป 
- มีสญัชาติไทย 
- สามารถท างานให้แก่บริษัทได้เต็มเวลา 
- ไมเ่ป็นบคุคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 
- ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย หรือไมเ่คยเป็นบคุคลล้มละลายทจุริต 
- ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าจะได้ รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือมีความผิด หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ 
- ไมเ่คยถกูไลอ่อก ปลดออกหรือให้ออกจากงานเพราะทจุริตตอ่หน้าที่ 
คณุสมบตัิเฉพาะต าแหนง่ 
- ส าเร็จการศกึษาไมต่ ่ากวา่ปริญญาตรี มีความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในการบริหารองค์กร 
- มีวิสยัทศัน์การบริหารจดัการในกิจการด้านการขนสง่ และธุรกิจที่เก่ียวข้องกบักิจการด้านการขนสง่ 
- มีคณุธรรม จริยธรรมในการบริหารและก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีบคุลกิภาพ ภาวะผู้น าและมนษุย์สมัพนัธ์ดี 
- สามารถติดตอ่ประสานงานได้ดีทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
- มีความรู้และความช านาญในการบริหารองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการและบริการท่ีดี 
การแต่งตัง้กรรมการบริษัท การเลอืกตัง้กรรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ให้กระท าตาม
หลกัเกณฑ์ ดงันี ้
- ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 
- ในการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงข้างมาก หากมีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ผู้ เป็นประธาน

ที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 
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การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 
การประชุมของคณะกรรมการ 
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

1.1 คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างน้อยทุก 3 
เดือน ในการประชมุกรรมการต้องแสดงความเห็นและใช้ดลุยพินิจอยา่งเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชมุ
ทกุครัง้ นอกเหนือจากมีเหตสุดุวิสยัซึง่ต้องแจ้งตอ่เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า บริษัท
ต้องรายงานจ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจ าปี ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการแต่ละครัง้เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า ทัง้นี เ้ลขานุการ
คณะกรรมการต้องจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านทราบถึงวนัเวลา  สถานที่และวาะการ
ประชมุ โดยจดัสง่เป็นการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัและเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชมุกรรมการ
และฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า เอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
ตดัสินใจ ซึ่งใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้
บนัทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจดัท าเป็นรายงานการประชุม ซึ่งต้องมีเนือ้หาสาระครบถ้วน และเสร็จ
สมบรูณ์ภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัประชมุเสร็จสิน้เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการลงนามและต้องจดั
ให้มีระบบจดัเก็บท่ีดี สะดวกตอ่การค้นหาและรักษาความลบัได้ดี 

1.2 กรรมการบริษัทท่ีมีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงมติในเร่ืองนัน้ 
1.3 การออกเสยีงในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทให้ถือเอาความเห็นที่เป็นเสียงข้างมากเป็นส าคญั ในกรณีที่

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด อย่างไรก็ตาม 
ความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่นๆ ท่ีมิได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบไุว้ในรายงานการประชมุ 

ทัง้นี ้เพื่อสง่เสริมให้การท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท หลกัเกณฑ์และรูปแบบข้อมลูในเอกสารที่จะน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีความครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนให้การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ด าเนินไปอยา่งราบร่ืน รวดเร็วและมีประสทิธิภาพสงูสดุภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ณ ขณะที่คณะกรรมการ
จะลงมติ ในที่ประชุมต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้หมด ในปี 2563 คณะกรรมกำรทกุท่ำนได้
เข้ำร่วมประชุมครบทุกครั้งหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนประชุมกรรมกำรสอดคล้องกบันโยบำยกำรส่งเสริมให้
กรรมกำรบริษัทแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชมุมำกกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนประชมุกรรมกำรบริษัท 
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การประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการ 
การประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีการประเมินงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทัง้คณะและรายบคุคลเป็น
ประจ าทกุปีเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฎิบตัิงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้พิจารณาทบทวน 
ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท และการปฎิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทในระหวา่งปีที่ผา่นมา โดยสง่ให้เลขานกุารบริษัทสรุปและน าเสนอผลการประเมินตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อสามารถน ามาแก้ไขและเพิ่มประสทิธิภาพการท างาน โดยแบง่หวัข้อการประเมินออกเป็น 2 สว่น 
1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายคณะ) 

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

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

การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 
  คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฎิบตัิงานของตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทกุคณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ทัง้นี ้
ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปีเพื่อสอบทานการปฎิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 
รวมทัง้พิจารณาทบทวนและประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ย
ในระหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อสามารถน ามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยแบบประเมินผลการปฎิบตัิงานตนเอง
ของคณะกรรมการ จดัท าขึน้ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะ
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ชดุ โดยในแบบประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ ได้มีการประเมินแนวทางปฎิบตัิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(Best Practice Guidelines for Audit Committee) ที่จดัท าโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) โดยก าหนดข้อการประเมินดงันี ้
1. โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2. การประชมุคณะกรรมการ 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
3.2 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
3.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 

การประเมินผลการปฎิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง 
 คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ระดบัสงู โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผู้บริหารระดบัสงูตามแบบประเมินผลการปฎิบตัิงานที่ก าหนดตามหลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินที่ก าหนดตวัชีว้ดัผลงาน
หลกัตัง้แตต้่นปี โดยแบ่งเป็นการประเมินผลจากตวัชีว้ดัผลงานหลกัสดัสว่นร้อยละ 80 และการประเมินสมรรถนะสดัสว่น
ร้อยละ 20 ที่สอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์กร โดยค านึงถึงภาระหน้าที่รับผิดชอบรายบคุคลและผลการด าเนินงานของ
บริษัท ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน โปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน โดยน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิและก าหนดผลตอบแทน จากนัน้ประธาน
กรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบเพื่อการปรับปรุง
ประสทิธิภาพในการปฎิบตัิงานให้ดียิ่งขีน้ตอ่ไป 
 
คณะกรรมการมีนโยบายการส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
 คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม สนบัสนุน และอ านวยความสะดวกให้ผู้ที่เก่ียวข้องในการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัท เช่น กรรมการ กรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหาร เป็นต้น ได้เข้ารับการอบรมสมัมนาในหลกัสตูรหรือร่วมกิจกรรมตา่งๆ 
ที่จดัขึน้โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ส านกังาน ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรัพย์ฯ, สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย, สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทยหรือองค์กรอิสระต่างๆ อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้
ปรับปรุงการปฎิบตัิงานจะเป็นประโยชน์ตอ่การปฎิบตัิหน้าที่ให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความส าคญัในการจดัปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม่ โดยบริษัทจะจดัให้มีการ
ปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับต าแหน่งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการที่เข้ามาใหม่ได้รับทราบและ
เข้าใจถึงประวตัิความเป็นมา โครงสร้างธุรกิจ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบการด าเนินงาน
ของบริษัท ตลอดจนขอบเขตหน้าที่ผู้ รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยให้
เลขานกุารบริษัทเสนอเอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฎิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัท
จดทะเบียน คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี ข้อบงัคบับริษัท โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างผู้ ถือหุ้น ผลการด าเนินงาน 
กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่เก่ียวข้องและหลกัสตูรการอบรมกรรมการ รวมทัง้ให้ข้อมลูตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น รายงาน
ประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและ
การด าเนินงานด้านตา่งๆ ของบริษัทให้แก่กรรมการท่ีเข้ารับต าแหนง่เป็นครัง้แรก 
 
แผนสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล ตลอดจนการด าเนินกิจการอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อรองรับการขยายการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอยา่งยัง่ยืน 
ดงันัน้บริษัทจึงได้เร่ิมจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งขึน้ โดยได้ก าหนดขัน้ตอนและกระบวนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร
ระดบัสงู เพื่อให้มัน่ใจวา่ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสบืทอดต าแหนง่ขององค์กรตอ่ไปในอนาคต 

เมื่อต าแหน่งผู้บริหารระดบักรรมการผู้จัดการว่างลง หรือผู้อยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ บริษัทจะมี
ระบบให้ผู้บริหารระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้ รักษาการในต าแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มี
คณุลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด และต้องเป็นผู้มีวิสยัทศัน์ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีความ
เหมาะสมกับวฒันธรรมองค์กร โดยผู้ที่มีคุณสมบตัิดงักล่าวผ่านการสรรหาและผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้ที่มีความ
เหมาะสมให้ด ารงต าแหนง่แทนตอ่ไป 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคญัในการปฎิบตัิหน้าที่ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการเพื่อให้กรรมการ
สามารถอทุิศเวลาในการก ากบัดแูลกิจการได้อยา่งเต็มที่ โดยการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหนง่ของกรรมการบริษัทใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบตัิหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการบริษัทและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กรเพื่อการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดนโยบายและวิธีปฎิบตัิในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ
ผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ทัง้ประเภทของต าแหนง่กรรมการ และจ านวนบริษัทท่ีสามารถไปด ารงต าแหน่ง
ได้ ทัง้นี ้ต้องผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ส าหรับค่าบริการประจ าปี 2564 ตามมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2564 โดยต้องผ่านการน าเสนอต้องที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 มี
รายละเอียดดงันี ้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)  
รายละเอียด ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ตรวจสอบ งบการเงินประจ าปี 750,000 750,000 750,000 750,000 
สอบทาน งบการเงินรายไตรมาส 510,000 510,000 510,000 510,000 
รวมค่าตอบแทน 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 
หมายเหต:ุ คา่บริการตรวจสอบประกอบด้วย งบการเงินประจ าปีและสอบทานรายงานประจ าปี 
 

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) 
ในปี 2563 บริษัทไมม่ีการจ่ายคา่บริการอื่น  
 

สำมำรถดูข้อมูลเพ่ิมเติม ไดจ้ำกแบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจ ำปี 2563 ในเว็บไซต์ส ำนกังำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
หรือ เว็บไซต์ตลำดหลกัทรพัย์ฯ (www.set.or.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัท (www.atp30.com) 

 
 

http://www.set.or.th/
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แนวปฎิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและจัดท ารายงาน ดังนี ้
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
นโยบายภาพรวม 

คณะกรรมการบริษัท มีความมุง่มัน่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและการพฒันาศกัยภาพทางด้านการปฏิบตัิ
ความรับผิดชอบต่อสงัคมตามแนวทางการพฒันาองค์กรไปสู่ความยัง่ยืนระยะยาวในอนาคต โดยการบริหารจัดการที่
สมดลุทัง้ เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีนโยบายการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมตามหลกั
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีหลกัการ 8 ข้อ ดงันี ้

1. การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
- กระบวนการจดัท ารายงาน โดยบริษัทอยูใ่นช่วงศกึษาเพื่อเลอืกด าเนินและการจดัท ารายงาน 

- การด าเนินงานให้เป็นตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้และด าเนินการเป็นไปตามหลกัการ ตัง้แต่การ
ประเมินความเสีย่ง การก าหนดแนวปฎิบตัิและการสือ่สารกบัพนกังานและลกูจ้าง ตลอดจนการตรวจสอบ
การปฎิบตัิ 

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
- บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สจุริตและโปร่งใส และค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม กฎหมาย

และจรรยาบรรณ โดยการกระท าความดีตอ่บคุคล กลุม่ชมุชนและสิง่แวดล้อม 
- ไม่กระท าการที่ผิดกฎหมายหรือไม่ให้ผลประโยชน์สิ่งใดอย่างไม่ถกูต้องต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นใดที่

อาจกระทบช่ือเสยีงของบริษัท 
- การปฏิบตัิตามกฎจราจรบนท้องถนนอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอบุตัิเหต ุมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทาง

เสยีงและความสะอาด เป็นต้น 
- การปฏิบตัิตอ่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรมและไมเ่รียกร้องหรือรับผลประโยชน์อื่นใดที่ไมช่อบธรรมจากลกูค้า  
- การปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า ภายใต้กติกาไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัทางการค้าด้วยวิธีที่ไมส่จุริต 
3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจอย่างสจุริตเป็นธรรมและโปร่งใส โดยจัดให้มี
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและทบทวนนโนยบายดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความเสีย่งด้านคอร์รัปชัน่ เพื่อให้สามารถก าหนดมาตราการป้องกนัและตอบสนองความเสี่ยง
ในระดบัท่ียอมรับได้ 
นโยบาย  

ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานด าเนินการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมอยา่งเคร่งครัด รวมถึงการจดัให้มีโครงสร้างผู้ รับผิดชอบ ระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคมุภายใน 
และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกนัและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ภายในองค์กรและก าหนดนโยบาย
การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยแสดงเจตนารมณ์ (อยู่ในช่วงด าเนินการ) เข้าร่วมกบัโครงการแนวร่วมปฎิบัติ
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ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบตัิและข้อก าหนดในการด าเนินการ
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก าหนดของกฎหมาย อีกทัง้การสื่อสาร
นโยบายดงักล่าวกับพนกังานทุกคน ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกให้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ โดยสรุป
มาตรการและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
มาตรการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
- การบริหารจดัการความเสี่ยง โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานต้องท าความเข้าใจถึงกระบวนการทาง

ธุรกิจและประเมินความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ พร้อมทัง้ก าหนดมาตรการเพื่อลดความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัที่รับ
ได้ 

- การจัดท านโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง รวมถึงก าหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ส าหรับกิจกรรมหลกัที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน่ อาทิ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการ
กศุล การให้เงินสนบัสนนุ การให้และรับของขวญั การเลีย้งรับรองและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยความโปร่งใส 

มาตรการตรวจพบการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อช่วยตรวจพบและรายงานการกระท าได้ทนัทว่งที ดงันี ้
- กลไกการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยบริษัทก าหนดช่องทางที่นา่เช่ือถือเป็นอิสระส าหรับการร้องเรียน

หรือการแจ้งเบาะแส รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
- การรายงานทุจริต บริษัทก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 
สำมำรถดูข้อมูลเพ่ิมเติม ในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนหรือกรณีถูกละเมิด 
มาตรการตอบสนองกรณีเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น การด าเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชัน่ดงันี ้
- คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบาย แนวทางปฏิบตัิเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่

ประจ าทกุปี 
- การประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นอย่างสม ่าเสมอ โดยก าหนดมาตราการเพื่อลดความ

เสี่ยงหากการควบคมุภายในที่มีอยูไ่ม่เพียงพอ รวมถึงการจดัท าคูม่ือบริหารความเสี่ยงด้านการทจุริตและ
คอร์รัปชัน่ 

- การสือ่สารเก่ียวกบันโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ทัง้ภายในจากการจดัอบรมในองค์กรรับทราบและ
ถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด อีกทัง้การสือ่สารภายนอกในการขอความร่วมมือจากคูค้่าเพื่อป้องกนัและตอ่ต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่ 

- บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ มีกลไกการคุ้มครองผู้ แจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เหมาะสมและหากพบเจอการฝ่าฝืนหรือการกระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ 
ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในด าเนินการตามกระบวนการจดัการข้อร้องเรียนและจดัท าสรุปข้อร้องเรียน
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 
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4. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทให้การสนับสนุนและเคารพตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลอันมีส่วนสัมพันธ์กับกิจการในการเพิ่มคุณค่าและเป็นปัจจัยส าคัญของธุรกิจในการสร้าง
มลูค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอีกด้วย โดยก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบตัิในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทที่พนกังานทกุ
คนต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบับริษัทและการติดตามดูแลมิให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกบั
ธุรกิจที่มีการลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชนและปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ด้วยการยอมรับหลกัปฎิบตัิที่เป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคมสว่นรวมตามหลกัสทิธิมนษุยชนขององค์การสหประชาชาติ 

บริษัทมุ่งเน้นให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิต่อกนัด้วยการให้เกียรติซึง่
กนัเคารพสิทธิมนษุยชน ศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค โดยไม่แบง่แยก อาย ุเพศ เชือ้
ชาติ สญัชาติ ศาสนา ความเช่ือ ความคิดเป็นทางการเมืองหรือความพิการ ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใช้แรงงาน 
ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก จัดให้มีระบบการท างานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ท างานอย่าง
เหมาะสม เพื่อลดอนัตรายที่จะเกิดขึน้ทัง้อบุตัิเหตแุละโรคภยั การจ้างงานท่ีเป็นธรรม คา่ตอบแทนและสวสัดิการที่
เหมาะสม ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การจัดให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่าง
เหมาะสม โดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ต้องไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามต่ อสิทธิ
มนษุยชนไมว่า่จะเป็นทางกายและวาจาตอ่ผู้อื่นบนพืน้ฐานของสทิธิมนษุยชน 

 ส าหรับปี 2563 ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิค-19 ที่เร่ิมตัง้แต่ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถนุายน 
2564 และระลอกใหม่เดือนธันวาคม ท าให้บริษัทต้องควบคุมค่าใช้จ่ายในองค์กรอย่างเคร่งครัดเพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึน้ จึงไมม่ีการจดักิจกรรมพนกังาน 
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
- บริษัทปฏิบัติต่อลกูค้าอย่างเป็นธรรมยึดหลกัมาตรฐานการให้บริการเดียวกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือ

เปิดเผยข้อมลูลกูค้ารายอื่นโดยไมรั่บอนญุาตจากลกูค้า 
- บริษัทต้องด าเนินการตามสญัญา ข้อตกลง เง่ือนไขและอื่นๆ อย่างเคร่งครัดหากไมส่ามารถปฏิบตัิได้ต้อง

ท าการแจ้งลกูค้าเพื่อร่วมกนัหาทางแก้ไข ตรวจสอบและป้องกนั  
6. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

คณะกรรรมการ มีนโยบายในเร่ืองการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกบันโยบายความปลอดภยัด้านจราจรทางถนน (ISO 39001:2012) เพื่อให้การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากรถโดยสารของบริษัทมีขนาดใหญ่ อาจมีผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม อาทิ การปลอ่ยมลพิษทางอากาศ ทางเสยีงและทางความสะอาด ตลอดจนกระบวนการก าจดัของเสยี
จากการซอ่มบ ารุงรถ เช่น น า้มนัเคร่ือง อะไหลเ่ก่าและยางรถ เป็นต้น โดยบริษัทจดัให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กบั
พนกังานในเร่ืองสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง ดงันี ้
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- การเลอืกใช้เคร่ืองยนต์ใหมแ่ละการวางแผนการซอ่มบ ารุงที่ชดัเจน เพื่อลดการซอ่มบ ารุงและลดการปลอ่ย
มลพิษ 

- การเลอืกใช้น า้มนัเชือ้เพลงิที่ได้มาตรฐานและไมม่ีสารตะกัว่ 
- ระบบการควบคมุสนิค้าคงเหลอือยา่งมีประสทิธิภาพทกุกระบวนการ อาทิ การซือ้/การเบิก/การใช้/การขาย

และท าลายจากผู้ เช่ียวชาญเทา่นัน้ 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทมีการควบคุมและการปฏิบัติในการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสงัคมตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง รวมถึงให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนบัสนุนและกิจกรรมอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่ใกล้เคียงกบั
บริษัท 
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทมีการสนบัสนุนให้มีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนการท างานในองค์กรและระหว่างองค์กร เพื่อ

กระท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการใหม่ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การให้บริการ การเพิ่มมูลค่าองค์กร 
เป้าหมายของนวตักรรม โดยบริษัทยงัอยูใ่นช่วงด าเนินการศกึษานวตักรรมใหม่อยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์
ตอ่สงัคม สิง่แวดล้อมและผู้มีสว่นได้เสยีสงูสดุ 

 
การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

ที่ผา่นมา บริษัทไมม่ีการถกูตรวจสอบหรืออยูร่ะหวา่งการตรวจสอบการด าเนินธุรกิจจากหนว่ยงานท่ีมีอ านาจที่ว่า
การด าเนินงานจากการฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองที่เก่ียวกับหลกัการ 8 ข้อและบริษัทไม่มีการถูกกล่าวหาหรือข่าวไม่ดี
ทางด้านลบจากสงัคม สิ่งแวดล้อมหรือไม่เป็นตามหลกัการ 8 ข้อ ที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจ อาทิ ช่ือเสียง ความ
นา่เช่ือถือและรายการท่ีมีสาระส าคญัไมเ่ปิดเผย เป็นต้น 

 
กิจการเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process) 

บริษัทสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนในพืน้ที่ใกล้เคียงกับบริษัท โดยมี
รูปแบบให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมหรืออ านวยความสะดวกจากการน ารถโดยสารไปให้บริการโดยไม่ คิดค่าใช้จ่าย 
ส าหรับปี 2563 บริษัทไม่มีการสนบัสนนุกิจกรรมเนื่องจากลดการรวมกลุม่เพื่อป้องกนัการแพร่เชือ้จากสถานการณ์โควิค-
19  
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การติดตามประเมินผลเกี่ยวกับคอร์รัปชั่น 
บริษัทได้ถือปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการให้สนิบนและการคอร์รัปชัน่อยา่งสิน้เชิง (Zero-Tolerance Policy) 

ตามกฎหมายทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านการให้สนิบนและการคอร์รัปชัน่ในประเทศไทย ซึง่บริษัทจะไมเ่ข้าไปมีสว่น
ร่วมในการให้สนิบนและการคอร์รัปชัน่ทัง้ทางตรงและอ้อม โดยมีการประเมินความเสีย่งในกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือการสุม่
เสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นและด าเนินการติดตามกิจกรรมดงักล่าวเพื่อให้เช่ือมัน่ได้ว่าไม่กระทบต่อการด าเนิน
กิจการ และบริษัทต้องมีการติดตามระบบควบคมุภายในอยา่งสม ่าเสมอ อีกทัง้การทบทวนการประเมินความเสี่ยงอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 
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คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคญักบัระบบการควบคมุภายในและบริหารความเสี่ยงอนัเป็นกลไกส าคญัที่จะ
สร้างความมั่นใจแก่ฝ่ายบริหารให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพตามข้อก าหนดที่สอดคล้องกับ
แนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยน ากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ที่ได้
ปรับปรุงในปี 2556 (COSO 2013) มาประยุกต์ใช้ โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจการด าเนินการของ
ผู้ ปฎิบัติและผู้ บริหารเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถใช้
ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ทรัพย์สินไม่ให้ร่ัวไหล สญูหาย ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฎิบตัิงาน ผู้
ควบคมุหรือผู้อนมุตัิ เพื่อให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุระหวา่งกนั การรายงานทัง้ทางการเงินและไมใ่ช่ทางการเงินมี
ความนา่เช่ือถือได้และทนัเวลามีคณุภาพเพียงพอส าหรับการน าไปใช้ทัง้ภายในและภายนอกองค์กรและมีการปฎิบตัิตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั รวมถึงนโยบายและแนวทางปฎิบตัิที่องค์กรก าหนด 

 
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 โดยมีกรรมการอิสระทัง้ 3 ทา่นเข้าร่วม
ประชมุได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในท่ีได้
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปความเห็นว่าจากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้าน
ต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ 1)สภาพแวดล้อมการควบคมุ 2)การประเมินความเสี่ยง 3)กิจกรรมการควบคมุ 4)ข้อมลูระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร 5)กิจกรรมการติดตามประเมินผล ตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งให้ทาง
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสมส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และได้ปฎิบตัิตามมาตรฐานทางบญัชีที่ยอมรับโดยทัว่ไป และข้อบงัคบัของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงการมีระบบควบคุมภายในเร่ืองการท าธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บ ริหาร หรือ
บุคคลที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทัง้นี ้ที่ผ่านมาการพิจารณาอนุมตัิธุรกรรมที่เก่ียวข้อง
ดงักลา่วจะอยูภ่ายใต้การพิจารณาถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นหลกั นอกจากนี ้บริษัทยงัก าหนดนโยบายเพื่อเพิ่ม
ความระมดัระวงัในการท าธุรกรรมในอนาคต ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัเร่ืองการก ากบัให้องค์กรเป็น
บริษัทจดทะเบียนท่ีมีกระบวนการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) อยา่งแท้จริง 
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หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี ้
1) หัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นบุคลากรภายในของบริษัท  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้แต่งตัง้นางสาวอรอินทุ์ 
อินทร์เจริญสขุ ให้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและมีประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายในวชิาชีพ 
(CPIAT) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (2561) จากการพิจารณาคณุสมบตัิแล้วเห็นวา่มีความเหมาะสม
ที่จะปฏิบตัิหน้าที่และเสนอผลการตรวจสอบรายไตรมาสตอ่คณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการสอบทานท่ีได้รับอนุมตัิ
ประจ าปี 
 
รำยละเอียดเกี่ยวกบัประวติักำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และกำรอบรมของหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในแสดงไว้ในแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 “เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน”  
  
หน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

บริษัทยงัไม่ได้จดัตัง้หนว่ยงานก ากบัดแูลการปฎิบตัิงานของบริษัท (Compliance) แต่ได้มอบหมายให้เลขานกุาร
บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการก ากับดูแลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยปฎิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ 
ข้อบังคับและ/หรือข้อกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องของทัง้ส านักงานตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด 
 
สามารดขู้อมลูเพิ่มเตมิ ได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 ในเว็บไซต์ส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ( www.set.or.th) หรือเว็บไซต์บริษัท (www.atp30.com)
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บริษัทมีนโยบายการท ารายการระหวา่งกนัจากรายรับและรายจ่ายของบริษัททกุรายการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยรายการ
ระหว่างกนัด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผลและยตุิธรรมตามราคาตลาดและเป็นรายการตามปกติธุรกิจการค้า  (Fair 
and at arms’length) รายละเอียดดงันี ้

รายการระหว่างกนั 
ชื่อ/บริษัท ดร. วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ 
ควำมสมัพนัธ์ รองประธำนกรรมกำรบริษัท/กรรมกำรบริหำร/ที่ปรึกษำ/กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ

ลงนำมผกูพนั 
ลกัษณะรำยกำร ที่ปรึกษำในกำรด ำเนินธุรกิจ 
มลูคำ่ของรำยกำร ปี 2563 จ ำนวนเงิน 0.6 ล้ำนบำท และปี 2562 จ ำนวนงิน 0.6 ล้ำนบำท 
เง่ือนไข/นโยบำยรำคำ/ 
เหตผุลในกำรท ำรำยกำร 

คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 6/2558 
มีควำมเห็นวำ่เป็นผู้ เช่ียวชำญและมีประสบกำรณ์ในธุรกิจทีเ่ก่ียวข้องมำ 
ยำวนำน จึงเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหนง่ที่ปรึกษำ 
โดยได้รับคำ่ตอบแทนเป็นรำยเดอืนอตัรำ 50,000 บำทคงที ่

มำตรกำรในกำรก ำกบัดแูล ระดบักำรท ำรำยกำรร้อยละ 1.38 ของคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
ชื่อ/บริษัท บมจ. ไทยศรีประกันภยั 
ควำมสมัพนัธ์ นำยชำตชิำย พำนิชชีวะ เป็นประธำนกรรมกำรบริษัท/ประธานบริหาร/

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนั 
ลกัษณะรำยกำร คำ่เบีย้ประกนัภยัรถโดยสำรของบริษัท 
มลูคำ่ของรำยกำร - คำ่เบีย้ประกนัรำยปี ส ำหรับปี 2563 จ ำนวนเงิน 4.3 ล้ำนบำทและปี 

2562 จ ำนวนเงิน 6.3 ล้ำนบำท 
- คำ่เบีย้ประกนัภยัจำ่ยลว่งหน้ำ ส ำหรับปี 2563 จ ำนวนเงิน 0.3 

ล้ำนบำทและปี 2562 จ ำนวนเงิน 3.3 ล้ำนบำท 
- คำ่เบีย้ประกนัภยัค้ำงจ่ำย ส ำหรับปี 2563 จ ำนวนเงิน 0.3 และปี 

2562 จ ำนวนเงิน 2.9 ล้ำนบำท 
เง่ือนไข/นโยบำยรำคำ/เหตผุลในกำรท ำ
รำยกำร 

ข้อเสนอเง่ือนไขกำรคุ้มครองและคำ่เบีย้ประกนัตรงตำมที่ทำงบริษัท 
ต้องกำร 

มำตรกำรในกำรก ำกบัดแูล บริษัทมีกำรเปรียบเทยีบรำคำคำ่เบีย้ประกนัภยั 
เง่ือนไขและกำรคุ้มครองอยำ่งสมเหตสุมผลก่อนตดัสนิใจท ำประกนั 
โดยปัจจบุนัมตีวัแทนชัน้น ำ 7 รำยได้แก่ 1)ไทยศรีประกนัภยั 2)MSIG    
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รายการระหว่างกนั 
3)พี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) 4)มิตซุย สมุิโตโม อินชวัรันซ์ 
5)ไทยประกนัภยั 6)กรุงเทพประกนัภยั และ 7)อลัฟ่ำ แคปปิตอล 
ระดบักำรท ำรำยกำรร้อยละ 1.86 ของต้นทนุกำรให้บริกำร 

ชื่อ/บริษัท บจก. กรมดษิฐ์ พาร์ค 
ควำมสมัพนัธ์ ดร. วิวฒัน์ กรมดิษฐ์ 

รองประธำนกรรมกำรบริษัท/กรรมกำรบริหำร/ที่ปรึกษำ/กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ
ลงนำมผกูพนั 

ลกัษณะรำยกำร คำ่เช่ำพืน้ท่ีและคำ่บริกำรส ำหรับส ำนกังำนใหญ่และพืน้ท่ีจอดรถและโรง 
ซอ่มบ ำรุง 

มลูคำ่ของรำยกำร - คำ่เช่ำพืน้ท่ีและคำ่บริกำร ส ำหรับปี 2563 จ ำนวนเงิน 1.5 
ล้ำนบำทและปี 2562 จ ำนวนเงิน 2.1 ล้ำนบำท 

- คำ่เช่ำพืน้ท่ีและคำ่บริกำรค้ำงจำ่ย ส ำหรับปี 2563 จ ำนวนเงิน 0.3 
ล้ำนบำทและปี 2562 จ ำนวนเงิน 0.3 ล้ำนบำท 

เง่ือนไข/นโยบำยรำคำ/เหตผุลในกำรท ำ
รำยกำร 

อยูใ่นนิคมอมตะซิตี ้ชลบรีุ ซึง่เป็นแหลง่ใกล้เคียงกบัสถำนประกอบกำร 
และลกูค้ำ อีกทัง้มีควำมสะดวกในด้ำนสำธำรณปูโภคและบริษัท 
มีกำรเช่ำมำเป็นระยะเวลำนำน 
ท ำให้ได้รับอตัรำคำ่เชำ่พืน้ท่ีต ำ่กวำ่ผู้ เช่ำรำยอื่นๆ 

มำตรกำรในกำรก ำกบัดแูล บริษัทมีกำรเปรียบเทยีบคำ่เชำ่พืน้ท่ีและบริกำรกบัพืน้ท่ีใกล้เคียง 
ระดบักำรท ำรำยกำรร้อยละ 0.5 ของต้นทนุกำรให้บริกำร 

ชื่อ/บริษัท รถโดยสารร่วมบริการ 
ควำมสมัพนัธ์ บจ. เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทวัร์ โดยนำงสำวนิชำนนัท์ รัตนเกต ุ

เป็นเจ้ำของกิจกำร/ผู้ช่วยผู้จดักำรฝ่ำยปฏิบตัิกำร/
ผู้บริหาร/กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
นำยอ ำพล เตชำกลู เป็นน้องชำยนำยปิยะ เตชำกลู 
นำยอธิเมศร์ ฉตัรวรีย์โชติ เป็นผู้จดักำรอำวโุสฝ่ำยปฏิบตัิกำร/ผู้บริหำร 

ลกัษณะรำยกำร รถบสัและรถตู้ ร่วมบริกำร 
มลูคำ่ของรำยกำร ปี 2563 จ ำนวนเงิน 4.3 ล้ำนบำท และปี 2562 จ ำนวนเงิน 4.9 ล้ำนบำท 
เง่ือนไข/นโยบำยรำคำ/เหตผุลในกำรท ำ
รำยกำร 

รถร่วมบริกำรท่ีเป็นผู้บริหำรร่วมกนัและผู้บริหำร 
ซึง่ได้ด ำเนินกำรร่วมกนัตัง้แตเ่ร่ิมประกอบกิจกำร ดงันี ้ 
บจ.เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทวัร์ ด้วยรถบสัร่วมบริกำรจ ำนวน 2 คนั  
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รายการระหว่างกนั 
นำยอ ำพล เตชำกลู ด้วยรถตู้ ร่วมบริกำรจ ำนวน 1 คนัและนำยอธิเมศร์ 
ด้วยรถตู้ ร่วมบริกำรจ ำนวน 1 คนั 
เนื่องจำกช่วงแรกบริษัทต้องกำรกระจำยควำมเสีย่งในกำรลงทนุ 
ซึง่ปัจจบุนัไมม่ีนโยบำยในกำรเพิม่รถร่วมบริกำรเพิม่เตมิ 

มำตรกำรในกำรก ำกบัดแูล บริษัทมีกำรจ่ำยคำ่จ้ำงบริกำรเชน่เดียวกบัรถร่วมบริกำรอื่นๆ ทัง้สญัญำ 
เง่ือนไขและคำ่บริกำร 
ระดบักำรท ำรำยกำรร้อยละ 1.03 ของต้นทนุกำรให้บริกำร 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

ผู้สอบบญัชี ได้แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปี 2562 และ ปี 2563 มี
รายละเอียดดงันี ้

รายงานและงบการเงนิ 31 ธันวาคม 2563 

ความเห็น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการงบการเงินฐานะแสดงการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นและงบกระแส
เงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถงึหมาย
เหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ประเภทรายงานของผู้สอบบญัชี รายงานแบบไมม่เีง่ือนไข 
เกฑณ์ในการแสดงความเห็น ผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระ ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้า

ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  
(Key Audit Matters) 

ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเร่ืองเหลา่นี ้ 
- มลูคา่คงเหลอืของยานพาหนะส าหรับขนสง่ 
- การรับรู้รายได้จากการให้บริการ 

ข้อมลูอื่น ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื่น ซึง่รวมถงึอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษัท 
(แตไ่มร่วมถงึงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีที่แสดงอยูใ่นรายงานนัน้) 
ความเห็นของผู้สอบบญัชี ไมพ่บวา่มเีร่ืองข้อมลูอื่นท่ีต้องรายงาน 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต นางสาวกรองแก้ว ลมิป์กิตตกิลุ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5874 หรือ 
นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3930 หรือ 
นายณฐัวฒุิ สนัติเพช็ร         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5730  
จากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั 

รายงานและงบการเงนิ 31 ธันวาคม 2562 
ความเห็น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการงบการเงินฐานะแสดงการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นและงบกระแส
เงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถงึหมาย
เหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ประเภทรายงานของผู้สอบบญัชี รายงานแบบไมม่เีง่ือนไข 
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รายงานและงบการเงนิ 31 ธันวาคม 2563 
เกฑณ์ในการแสดงความเห็น ผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระ ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้า

ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  
(Key Audit Matters) 

ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเร่ืองเหลา่นี ้ 
- มลูคา่คงเหลอืของยานพาหนะส าหรับขนสง่ 
- การรับรู้รายได้จากการให้บริการ 

ข้อมลูอื่น ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื่น ซึง่รวมถงึอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษัท 
(แตไ่มร่วมถงึงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีที่แสดงอยูใ่นรายงานนัน้) 
ความเห็นของผู้สอบบญัชี ไมพ่บวา่มเีร่ืองข้อมลูอื่นท่ีต้องรายงาน 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต นางสาวกรองแก้ว ลมิป์กิตตกิลุ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5874 หรือ 
นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3930 หรือ 
นายณฐัวฒุิ สนัติเพช็ร         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5730  
จากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั 
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สรุปงบการเงิน 
 

รายงานงบแสดงฐานะการเงนิ 
รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 
สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 38.07 5.23% 40.91 5.42% 39.96 4.87% 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 57.91 7.96% 59.76 7.91% 59.97 7.30% 
อะไหลแ่ละวสัดสุิน้เปลอืง 0.78 0.11% 0.79 0.10% 0.96 0.12% 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั 4.07 0.56% 3.80 0.50% 3.67 0.45% 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 14.49 1.99% 16.24 2.15% 7.18 0.87% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 115.32 15.85% 121.50 16.08% 111.74 13.61% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 0.83 0.11% 0.84 0.11% - - 
ยานพาหนะส าหรับขนสง่ 601.36 82.65% 587.62 77.79% 634.66 77.29% 
ที่ดิน สว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์ 8.87 1.22% 43.85 5.80% 73.82 8.99% 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 1.19 0.16% 1.58 0.21% 0.96 0.12% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 612.25 84.15% 633.89 83.92% 709.44 86.39% 
รวมสินทรัพย์ 727.57 100.00% 755.39 100.00% 821.18 100.00% 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น       
หนีส้นิหมุนเวียน       
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร 6.41 0.88% 11.97 1.58% - - 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 38.98 5.36% 39.87 5.28% 44.98 5.48% 
สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 

- - 0.83 0.11% 7.46 0.91% 

สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าทีถ่ึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 

114.60 15.75% 94.73 12.54% 103.08 12.55% 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 0.91 0.13% 2.33 0.31% 1.76 0.21% 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 160.90 22.11% 149.73 19.82% 157.28 19.15% 
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รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
 ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ ระยะยาว - สทุธิจากสว่นท่ีถงึก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 

- - 21.17 2.80% 34.33 4.18% 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - สทุธิจากสว่นท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

201.12 27.64% 137.50 18.20% 162.29 19.76% 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 23.53 3.23% 30.52 4.04% 33.95 4.13% 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5.00 0.69% 8.62 1.14% 10.28 1.25% 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 1.96 0.27% 2.26 0.31% 2.55 0.31% 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 231.61 31.83% 200.07 26.49% 243.40 29.64% 
รวมหนีส้ิน 392.51 53.95% 349.80 46.31% 400.68 48.79% 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
ทุนเรือนหุ้น       
ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 617.31 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 

154.69  154.69  154.33  

ทนุออกจ าหนา่ยและช าระเต็มมลูคา่แล้ว 130.87 17.99% 154.33 20.43% 154.33 18.79% 
เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น 21.05 2.89% - - - - 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 124.27 17.08% 180.58 23.91% 180.58 21.99% 
       
ก าไรสะสม       
   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 8.50 1.17% 10.90 1.44% 12.34 1.50% 
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร 50.37 6.92% 59.78 7.91% 73.25 8.92% 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 335.06 46.05% 405.59 53.69% 420.50 51.21% 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 727.57 100.00% 755.39 100.00% 821.18 100.00% 

 
รายงานงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ผลก าไรและขาดทุน) 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
 ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 

ก าไรขาดทุน:       
รายได้       
รายได้จากการให้บริการ 421.88 99.56% 456.96 99.61% 391.09 99.85% 
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รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
 ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 

รายได้อื่น 1.86 0.44% 1.77 0.39% 0.60 0.15% 
รวมรายได้ 423.74 100.00% 458.73 100.00% 391.69 100.00% 
ค่าใช้จ่าย       
ต้นทนุการให้บริการ 314.02 74.11% 339.57 74.02% 302.99 77.35% 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 46.63 11.00% 51.72 11.27% 43.54 11.12% 
รวมค่าใช้จ่าย 360.65 85.11% 391.29 85.30% 346.53 88.47% 
ก าไรจากการด าเนินงาน 63.09 14.89% 67.44 14.70% 45.16 11.53% 
รายได้ทางการเงิน 0.12 0.03% 0.16 0.03% 0.04 0.01% 
ต้นทนุทางการเงิน (15.80) (3.73%) (12.89) (2.81%) (11.01) (2.81%) 
ขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ - - - - (1.44) (0.37%) 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 47.41 11.19% 54.71 11.93% 32.75 8.36% 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (6.50) (1.53%) (7.89) (1.72%) (4.00) (1.02%) 
ก าไรส าหรับปี 40.91 9.65% 46.82 10.21% 28.75 7.34% 
       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น :       
รายการท่ีจะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของก าไรหรือ
ขาดทนุในภายหลงั 

      

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

0.91 0.21% (0.91) (0.20%) - - 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (0.18) (0.04%) 0.18 0.04% - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี 0.73 0.17% (0.73) (0.16%) - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 41.64 9.83% 46.09 10.05% 28.75 7.34% 
       
ก าไรต่อหุ้น (บาท)       
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.079  0.079  0.047  
ก าไรตอ่หุ้นปรับลด 0.072  0.078  0.047  
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รายงานงบกระแสเงนิสด  
รายการ หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไรก่อนภาษี 47.41 54.71 32.75 
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จา่ย)  
จากกิจกรรมด าเนินงาน                                              

   

    คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 54.08 57.60 63.96 
    ขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ - - 1.44 
ก าไรจากการจ าหนา่ยและตดัจ าหนา่ยยานพานะส าหรับขนสง่ (0.77) (0.27) - 

    ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยอปุกรณ์ - - 0.06 
    ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1.33 2.97 1.82 
    รายได้ทางการเงิน (0.12) (0.15) (0.04) 
    ต้นทนุทางการเงิน 15.80 12.89 11.01 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน 117.73 127.75 111.00 
สนิทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)    
    ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (13.91) (1.85) (3.52) 
    อะไหลแ่ละวสัดสุิน้เปลอืง (0.08) (0.01) (0.17) 
    สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น (0.89) (1.07) 8.16 
    สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (0.33) (0.71) 0.33 
หนีส้นิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    
    เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน้ 3.34 1.41 (6.64) 
    หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 0.24 1.42 (0.57) 
    หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 0.55 0.29 0.29 
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 106.65 127.23 108.88 
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (0.55) (0.27) (0.16) 
    รับคืนภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จา่ย 2.90 3.40 4.07 
    จ่ายภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่าย (4.07) (4.52) (3.87) 
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 104.93 125.84 108.92 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั (เพิ่มขึน้) ลดลง 8.12 (0.01) 0.84 
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รายการ หน่วย : ล้านบาท 
 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ่ายช าระเจ้าหนีค้า่ซือ้สนิทรัพย์ (0.84) (0.70) (0.18) 
ซือ้ยานพาหนะส าหรับขนสง่ อาคารและอปุกรณ์ (7.18) (7.86) (19.81) 
ซือ้ที่ดิน - (34.18) - 
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยยานพาหนะส าหรับขนสง่ 2.86 1.30 - 
เงินสดรับจากดอกเบีย้ 0.12 0.15 0.04 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 3.08 (41.30) (19.11) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารเพิ่มขึน้ (ลดลง) 6.41 5.55 (11.97) 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ - - 5.00 
เงินสดจา่ยช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้ - - (5.00) 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - 22.00 23.42 
เงินสดจา่ยช าระเงินกู้ ระยะยาว - - (3.63) 
เงินสดรับจากการเพิม่ทนุ 1.70 58.72 - 
เงินสดรับลว่งหน้าคา่หุ้น 21.05 - - 
จ่ายช าระคืนเงินต้นของหนีส้นิตามสญัญาเช่า (103.14) (120.81) (75.17) 
จ่ายดอกเบีย้ (15.80) (12.89) (11.06) 
จ่ายเงินปันผล (15.64) (34.27) (12.35) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (105.42) (81.70) (90.76) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 2.59 2.84 (0.95) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี 35.48 38.07 40.91 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 38.07 40.91 39.96 
    

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม    
รายการท่ีไมใ่ชเ่งินสด    

    สนิทรัพย์เพิ่มขึน้จากการท าสญัญาเช่า 96.14 37.33 103.46 
    ซือ้อปุกรณ์โดยยงัไมไ่ด้จา่ยช าระ 0.70 0.18 11.93 
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ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
 

บทสรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ในปี 2564 ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศหดตวัลง สาเหตหุลกัมาจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควคิ-
19 เร่ิมขึน้ตัง้แต่ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2564 ที่เกิดความรุนแรงมากที่สดุ อีกทัง้การระบาดระลอกใหม่ใน
เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งนบัเป็นการท้าทายส าหรับบริษัทเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกลุ่มลกูค้าของบริษัทบางกลุ่มได้รับ
ผลกระทบอยา่งรุนแรง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุม่การทอ่งเที่ยวและกลุม่อตุสาหกรรมผลติชิน้สว่นยานยนต์ที่ชะลอตวั จึงท า
ให้บริษัทได้เตรียมแผนรับมือทางธุรกิจด้วยความระมดัระวงั อาทิ การลดค่าใช้จ่ายในการบริหารและการลดต้นทนุการ
ให้บริการอย่างเหมาะสม อีกทัง้ต้องติดตามและด าเนินการตามนโยบายภาครัฐฯ ต่อไป อย่างไรก็ตามบริษัทยงัได้รับ
ผลกระทบเชิงบวกจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากการเว้นระยะห่างทางสงัคม Social distancing ต้านภยั COVID-19 
ท าให้ลกูค้าบางรายมีการใช้รถโดยสารของบริษัทเพิ่มขึน้แต่เนื่องด้วยลกูค้ายงัไม่สามารถกลบัมาประกอบกิจการได้เต็ม
ประสทิธิภาพ อีกทัง้จ านวนวนัหยดุมากกวา่ปี 2562 จึงสง่ผลให้รายได้จากการให้บริการของบริษัทลดลงจากปี 2563 โดย
บริษัทคาดว่าปี 2564 แนวโน้มรายได้จากการให้บริการของบริษัทจะมีทิศทางที่ดีขึน้มาจากการใช้ก าลังผลิตใน
ภาคอตุสาหกรรมกลบัสูส่ภาวะปกติและบริษัทได้รับลกูค้ารายใหม่ 3 รายและลกูค้ารายเดิม 1 รายต่อสญัญาใหม่ ซึ่งได้
เร่ิมให้บริการตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม เดือนมีนาคม และเดือนกรกฎาคม 2564 ตามล าดบั มลูคา่
สญัญาประมาณ 370 ล้านบาทตามที่ประกาศข่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกส่วนหนึ่งบริษัทได้ร่วมพนัธมิตรทางธุรกิจ 
(Strategic Partner) กบัทางบริษัท โตโยต้า ทโูช ไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (TTTH) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขนั ซึ่งจะ
ท าให้บริษัทสามารถขยายฐานลกูค้าเพิ่มขึน้และมีรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึน้ อีกทัง้ส่งผลให้บริษัทมีสดัสว่นทาง
การตลาดเพิ่มขึน้ด้วย โดยบริษัทมีผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งวดสามเดือน  เปลี่ยนแปลงจาก   

ไตรมาส 3/2563 
เปลี่ยนแปลงจาก
ไตรมาส 4/2562 

Q4/63 Q3/63 Q2/63 Q1/63 Q4/62 ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการ 104.55 96.75 86.79 103.00 113.45 7.80 8.06% (8.90) (7.84%) 
ต้นทนุการให้บริการ (79.96) (74.25) (67.28) (81.50) (86.09) (5.71) 7.69% 6.13 (7.12%) 
ก าไรขัน้ต้น 24.59 22.50 19.51 21.50 27.36 2.09 9.29% (2.77) (10.12%) 
รายได้อ่ืน 0.15 0.19 0.18 0.08 0.10 (0.04) (21.05%) 0.05 (50.00%) 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (10.72) (8.27) (12.45) (12.10) (12.33) (2.45) 29.63% 1.61 (13.06%) 
รายได้ทางการเงิน 0.01 - 0.03 -      0.16 0.01 - (0.15) (93.75%) 
ต้นทนุทางการเงิน (2.63) (2.75) (2.86) (2.77) (2.83) 0.12 (4.36%) 0.20 (7.07%) 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของ
ลกูหนีก้ารค้า  

- 0.03 (0.85) (0.62) - (0.03) (100%) - - 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (1.60) (1.70) (0.07) (0.63) (1.72) 0.10 (5.88%) 0.12 (6.98%) 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งวดสามเดือน  เปลี่ยนแปลงจาก   
ไตรมาส 3/2563 

เปลี่ยนแปลงจาก
ไตรมาส 4/2562 

Q4/63 Q3/63 Q2/63 Q1/63 Q4/62 ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 
ก าไรส าหรับปี 9.80 10.00 3.49 5.46 10.74 (0.20) (2.00%) (0.94) (8.75%) 
อัตราก าไรขัน้ต้น 23.52% 23.26% 22.48% 20.87% 24.12%     
อัตราก าไรสุทธิ 9.36% 10.32% 4.01% 5.30% 9.46%     

 
รายได้รวม 

บริษัทมีรายได้รวมส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 423.74 ล้านบาท 458.73 ล้านบาท และ 391.69 ล้านบาท
ตามล าดบั แสดงตาราง สดัสว่นรายได้รวมส าหรับปี ดงันี ้

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1.   รถโดยสารของบริษัท  352.41 83.53% 390.55 85.47% 348.01 88.99% 
1.1   รถบสั 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.   รถโดยสารร่วมบริการ 69.47 16.47% 66.41 14.53% 43.08 11.01% 
รวมรายได้จากการให้บริการ 421.88 100.00% 456.96 100.00% 391.09 100.00% 
รายได้อื่น 1.86  1.77  0.60  

 
รายได้จากการให้บริการ ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 421.88 ล้านบาท 456.96 ล้านบาท และ 391.09 

ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่ตลอด 3 ปีที่ผา่นมา รายละเอียดการเปลีย่นแปลงดงันี ้
ส าหรับปี 2561 บริษัทมีจ านวนลูกค้าที่ให้บริการทัง้หมด 35 ราย โดยใช้รถโดยสารให้บริการจ านวน 369 คัน 

ประกอบด้วย 2 รูปแบบ 1) รถโดยสารของบริษัทจ านวน 279 คนั ได้แก่รถบสั 193 คนั รถมินิบสั 28 คนั รถตู้  51 คนัและ
รถตู้  วีไอพี 7 คนั 2) รถโดยสารร่วมบริการจ านวน 90 คนั ได้แก่ รถตู้  80 คนัและรถบสั 10 คนั ซึ่งในระหว่างปีมีการซือ้รถ
โดยสารเพิ่มจ านวน 44 คนั ได้แก่ รถบสั 9 คนั รถมินิบสั 17 คนั และรถตู้  18 คนั อีกทัง้ขายรถบสั 2 คนั 

ส าหรับปี 2562 บริษัทมีจ านวนลูกค้าที่ให้บริการทัง้หมด 39 ราย โดยใช้รถโดยสารให้บริการจ านวน 382 คัน 
ประกอบด้วย 2 รูปแบบ 1) รถโดยสารของบริษัทจ านวน 308 คนั ได้แก่รถบสั 192 คนั รถมินิบสั 30 คนั รถตู้  79 คนัและ
รถตู้  วีไอพี 7 คนั 2) รถโดยสารร่วมบริการจ านวน 74 คนั ได้แก่ รถตู้  63 คนัและรถบสั 11 คนั ซึ่งในระหว่างปีมีการซือ้รถ
โดยสารเพิ่มจ านวน 30 คนั ได้แก่ รถมินิบสั 2 คนั และรถตู้  28 คนั อีกทัง้ขายรถบสั 1 คนั 

ส าหรับปี 2563 บริษัทมีจ านวนลูกค้าที่ให้บริการทัง้หมด 42 ราย โดยใช้รถโดยสารให้บริการจ านวน 413 คัน 
ประกอบด้วย 2 รูปแบบ 1) รถโดยสารของบริษัทจ านวน 347 คนั ได้แก่รถบสั 211 คนั รถมินิบสั 38 คนั รถตู้  91 คนัและ
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รถตู้  วีไอพี 7 คนั 2) รถโดยสารร่วมบริการจ านวน 66 คนั ได้แก่ รถตู้  61 คนัและรถบสั 5 คนั ซึ่งในระหว่างปีมีการซือ้รถ
โดยสารเพิ่มจ านวน 39 คนั ได้แก่ รถบสั 19 คนั รถมินิบสั 8 คนั และรถตู้  12 คนั 

ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 391.09 ล้านบาท ลดลง 65.87 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.41 จากปี
เดียวกนัก่อนหน้า มาจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิค-19 อีกทัง้จ านวนวนัหยดุมากกวา่ปี 2562 สง่ผลให้
จ านวนเที่ยวที่บริการขนสง่พนกังานมีจ านวนลดลงท าให้บริษัทมีรายได้จากการให้บริการลดลง ซึ่งบริษัทคาดวา่ปี 2564 
รายได้จาการให้บริการของบริษัทจะมีทิศทางที่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องจากการได้รับลกูค้ารายใหม่และการร่วมพนัธมิตรกบั
ทาง TTTH  

รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับเงินฝากธนาคาร ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สินและรายได้อื่น อาทิ รายได้
จากการให้บริการด้านการบริหารเพิ่มเติมแก่รถร่วมบริการ เงินรับคืนกองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังานลาออก และการขาย
อะไหล่ที่เสื่อมสภาพ เป็นต้น ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 1.86 ล้านบาท 1.77 ล้านบาท และ 0.60 ล้านบาท 
ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 0.44 ร้อยละ 0.39 และร้อยละ 0.60 ของรายได้รวม  

ส าหรับปี 2563 มีการขายแบตเตอร่ีเก่าที่เลกิใช้งานแล้วจ านวน 0.59 ล้านบาท (ปี 2562 มีการขายรถบสัจ านวน 1 
คนั เกิดก าไรจากการจ าหนา่ย 0.41 ล้านบาท)  
 
ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

บริษัทมีก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 107.86 ล้านบาท 117.39 ล้านบาท และ 88.10 ล้านบาท 
ตามล าดบั แสดงกราฟ ก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นดงันี ้

 
 

ส าหรับปี 2563 บริษัทมีก าไรขัน้ต้น 88.10 ล้านบาท ลดลง 29.29 ล้านบาทหรือร้อยละ 24.95 จากปีเดียวกนัก่อน
หน้า มาจากบริษัทมีรายได้จากการให้บริการที่ลดลงตามสถานการณ์โควิค-19 ถึงแม้วา่บริษัทจะมีการควบคมุต้นทนุการ
ให้บริการอยา่งมีประสทิธิภาพ อาทิ การปรับแผนการใช้น า้มนั B10 การลดคา่เบีย้ประกนัภยั การบริหารจดัการคา่ใช้จ่าย
รถร่วมและการควบคมุคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัรถ เป็นต้น โดยบริษัทยงัคงมีภาระคา่ใช้จ่ายด้านเงินเดือนและเบีย้เลีย้งพนกังาน

107.86 117.39
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ก าไรขัน้ต้น อตัราก าไรขัน้ต้น
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ขบัรถเนื่องจากบริษัทไม่ได้มีนโยบายการลดจ านวนพนกังานลงตลอดภาวะวิกฤตที่ผ่านมา โดยบริษัทพิจารณาเห็นว่า
สถานการณ์ดงักลา่วเป็นสภาวะวิกฤติชัว่คราวและจะกลบัสูส่ภาวะปกติในอนาคต 

ต้นทนุการให้บริการที่มกีารเปลีย่นแปลงหลกัๆ ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 ดงันี ้

 
 

คา่น า้มนัเทา่กบั 92.20 ล้านบาท 95.68 ล้านบาทและ 72.01 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 21.85 ร้อย
ละ 20.94 และร้อยละ 18.41 ของรายได้จากการให้บริการ มีการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนโดยอิงจากราคาน า้มนัเชือ้เพลิง
ประเภทดีเซลขายปลีกเฉลี่ยที่มีการผนัผวนในทกุปีเท่ากบั 28.44 บาท 26.50 บาทและ 22.55 บาท ตามล าดบั ถึงแม้วา่
ปริมาณรถโดยสารเพิ่มทกุปีเทา่กบั 279 คนั 308 คนั และ 347 คนั ซึง่เห็นได้วา่ปี 2563 สดัสว่นคา่น า้มนัลดลงจากปี 2562 
ประมาณร้อยละ 24.74 มาจากราคาน า้มนัดีเซลขายเฉลี่ยลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวั อีกทัง้บริษัทมีการ
บริหารจดัการควบคมุต้นทนุน า้มนัอยา่งมีประสทิธิภาพจากการใช้ประสบการณ์การด าเนินธุรกิจที่ผา่นมา  

เงินเดือนและผลประโยชน์พนกังานอื่นเท่ากบั 64.56 ล้านบาท 77.97 ล้านบาทและ 79.20 ล้านบาท ตามล าดบั 
หรือคิดเป็น ร้อยละ 15.30 ร้อยละ 17.06 และร้อยละ 20.25 ของรายได้จากการให้บริการ มีการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นเพิ่ม
ขึน้มาจากการเพิ่มปริมาณรถโดยสารทกุปีเทา่กบั 279 คนั 308 คนัและ 347 คนั ท าให้ต้องจดัเตรียมนกัขบัและต้นทนุอื่น
เก่ียวกบัการให้บริการ อีกทัง้การปรับฐานคา่แรงประจ าปีของนกัขบัและฝ่ายซอ่มบ ารุง  

ค่าบริการรถร่วมเท่ากับ 59.52 ล้านบาท 57.74 ล้านบาทและ 38.07 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 
14.11 ร้อยละ 12.64 และร้อยละ 9.73 ของรายได้จากการให้บริการมีแนวโน้มสดัสว่นลดลง เนื่องจากบริษัทมีการควบคมุ
กระบวนการเดินรถที่ดี หากในระหว่างปีรถโดยสารของบริษัทเกิดอบุตัิเหตุหรือซ่อมบ ารุง ทางบริษัทก็จะใช้รถโดยร่วม
บริการวิ่งแทน ซึง่ท าให้สดัสว่นคา่บริการรถร่วมมีการเปลีย่นแปลง  
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ค่าน า้มนั เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ค่าบริการรถร่วม ค่าเสือ่มราคา

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัรถ ค่าเบีย้ประกนัภยัและพรบ. ต้นทนุบริการอื่น รวม
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ค่าเสื่อมราคาเท่ากบั 51.72 ล้านบาท 54.94 ล้านบาทและ 60.83 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 12.26 
ร้อยละ 12.02 และร้อยละ 15.55 ของรายได้จากการให้บริการ มีการเปลีย่นแปลงคา่เสือ่มราคาเพิ่มขึน้มาจากบริษัทมกีาร
ลงทนุในรถโดยสารเพิ่มขึน้ทกุปีเทา่กบัจ านวน 44 คนั 30 คนั และ 39 คนั ตามล าดบั  
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 46.63 ล้านบาท 51.72 ล้านบาทและ 43.54 
ล้านบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 11.00 ร้อยละ 11.27 และร้อยละ 11.12 ของรายได้รวม แสดงตารางสดัส่วน
คา่ใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทดงันี ้

 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวข้องกับฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์อื่น อาทิ เงินเดือน โบนสั ค่าล่วงเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เก่ียวข้องกบั
ลกูค้า เป็นต้น ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 16.60 ล้านบาท 19.05 ล้านบาทและ 15.47 ล้านบาท ตามล าดบั หรือ
คิดเป็นร้อยละ 3.92 ร้อยละ 4.15 และร้อยละ 3.95 ของรายได้รวม  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นคา่ใช้จ่ายด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วย เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น คา่ที่
ปรึกษา ค่าสอบบญัชี และค่าบริการอื่น อาทิ ค่าบริการดแูลเว็บไซต์และค่าบริการเก็บขยะ เป็นต้น ส าหรับปี 2561 ถึงปี 
2563 เท่ากับ 30.03 ล้านบาท 32.67 ล้านบาทและ 28.07 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.09 ร้อยละ 7.12 
และร้อยละ 7.17 ของรายได้รวม 

ส าหรับปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 43.54 ล้านบาท ลดลง 8.18 ล้านบาทหรือร้อยละ 15.82 จากปี
เดียวกันก่อนหน้า มาจากบริษัทได้เน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายภายในองค์กรอย่างรอบคอบระวัง อาทิ การลดการจัด
กิจกรรมภายในบริษัท การลดการเช่าพืน้ท่ีออฟฟิศ และลดคา่ใช้จ่ายอื่นตามความเหมาะสม เป็นต้น  
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ต้นทุนทางการเงนิ  

ประกอบด้วยดอกเบีย้เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ดอกเบีย้เงินกู้ ยืมธนาคาร ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินและ
ดอกเบีย้จ่ายตามสญัญาเช่า (TFRS16) เป็นต้น ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 15.80 ล้านบาท 12.89 ล้านบาทและ 
11.01 ล้านบาทตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 3.73 ร้อยละ 2.81 และร้อยละ 2.81 ของรายได้รวม มีการเปลี่ยนแปลง
สดัส่วนลดลงส่วนใหญ่มาจากอตัราดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินที่ได้รับลดลงจากเดิมอย่างมีสาระส าคญั ส าหรับปี 
2563 บริษัทมีต้นทนุทางการเงินลดลง 1.88 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.58 จากปีเดียวกนัก่อนหน้า โดยปี 2563 บริษัทได้รับ
อตัราดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าอยู่ที่ 3.20%-3.50% (ปี 2562 อยู่ที่ 3.58%-3.85%) แม้ว่าบริษัทจะมีการลงทนุรถโดยสาร
ของบริษัทอยา่งตอ่เนื่องก็ตาม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมียานพาหนะภายใต้สญัญาเช่าการเงินคงเหลือจ านวน 198 คนั โดยสญัญาจะ
ทยอยผ่อนช าระครบก าหนดดังนี ้ปี 2564 จ านวน 41 คัน, ปี 2565 จ านวน 57 คัน, ปี 2566 จ านวน 61 คัน, ปี 2567 
จ านวน 18 คนั และปี 2568 จ านวน 21 คนัตามล าดบั โดยมีรถโดยสารของบริษัทจ านวนทัง้สิน้ 347 คนั (ปี 2562 จ านวน 
308 คนั) 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบคุคล (ภงด. 50) และภาษีเงินได้รอการตดับญัชี อาทิ ส ารอง
ผลประโยชน์พนกังาน ผลขาดทนุทางภาษี (ภงด. 50) และผลกระทบทางบญัชีและภาษีตามสญัญาเช่าทางการเงินและ
คา่ซาก เป็นต้น ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เทา่กบั 6.50 ล้านบาท 7.89 ล้านบาทและ 4.00 ล้านบาท ตามล าดบั ส าหรับปี 
2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4.00 ล้านบาท ลดลง 3.89 ล้านบาทหรือร้อยละ 49.30 จากปีเดียวกนัก่อนหน้า มา
จากก าไรทางบญัชีที่ลดลงและการใช้สทิธิทางภาษีที่เพิ่มขึน้  
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ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 
บริษัทมีก าไรสทุธิในปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 40.91 ล้านบาท 46.82 ล้านบาทและ 28.75 ล้านบาท ตามล าดบั

หรือคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเทา่กบัร้อยละ 9.65 ร้อยละ 10.21 และร้อยละ 7.34 ของรายได้รวม ดงันี ้

 
 

ส าหรับปี 2563 บริษัทมีก าไรสทุธิ  28.75 ล้านบาทและอตัราก าไรสทุธิ 7.34% ลดลง 18.07 ล้านบาทหรือร้อยละ 
38.59 จากปีเดียวกันก่อนหน้า มาจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิค -19 ที่เกิดขึน้ในระหว่างปี ซึ่งท าให้
บริษัทต้องมีมาตรการรักษาสภาพคลอ่งของการด าเนินงาน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในทกุด้าน เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ควบคมุต้นทนุการให้บริการและมุง่เน้นการพฒันาระบบบริหารจดัการเดินรถอยา่งมปีระสทิธิภาพยิ่งขึน้ ซึง่บริษัทคาดวา่ปี 
2564 ทิศทางก าไรสทุธิของบริษัทท่ีเพิ่มขึน้ 
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การวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 
รวมสินทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เทา่กบั 727.57 ล้านบาท 755.39 ล้านบาทและ 821.18 
ล้านบาท ตามล าดบั รายละเอียดดงันี ้
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  

ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเช็ครับลงวนัท่ีลว่งหน้า เป็นต้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปี 2561 
ถึงปี 2562 เท่ากับ 38.07 ล้านบาท 40.91 ล้านบาท และ 39.96 ล้านบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 5.23 ร้อยละ 
5.42 และร้อยละ 4.87 เปลี่ยนแปลงมาจาก 1)ผลการด าเนินงานของบริษัท โดยมีก าไรสทุธิในปี 2561 ถึงปี 2563 เทา่กบั 
40.91 ล้านบาท 46.82 ล้านบาทและ 28.75 ล้านบาท 2)การออกเคร่ืองมือทางการเงิน โดยในปี 2561 บริษัทมีการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จ านวน 123.75 ล้านหน่วย ราคาใช้สิทธิ 0.85 บาท
และมีอาย ุ2 ปี ซึง่ครบก าหนดเดือนพฤษภาคม 2562 แล้ว โดยรับเงินทัง้สิน้ 103.96 ล้านบาท และส าหรับปี 2564 บริษัท
ได้มีการออกและการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดย
เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ให้แก่ บริษัท โตโยต้า ทโูช ไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
(TTTH) โดยการจัดสรรจ านวน 65,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็นมูลค่า 64.35 ล้านบาท ซึ่ง
ได้รับเงินมาแล้วเมื่อวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 3)บริษัทได้รับเงินกู้ ระยะยาวจากธนาคารจ านวน 23.42 ล้านบาทประกอบด้วย 
Soft loan จ านวน 15.00 ล้านบาทและเบิกวงเงินส าหรับค่าก่อสร้างส านกังานใหญ่จ านวน 8.42 ล้านบาท จึงท าให้บริษัท
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ 

 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 57.91 ล้านบาท 59.76 ล้านบาทและ 59.97 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 7.96 ร้อยละ 7.91 และร้อยละ 7.30 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายละเอียดลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 
ดงันี ้

(หนว่ย: พนับาท)  

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  

ลกูหนีก้ารค้า 55,757 57,375 57,428 
รายได้จากการให้บริการค้างรับ 1,946 1,867 2,401 
รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 57,703 59,242 59.829 
เงินทดรองจา่ย 58 82 140 
ลกูหนีอ้ื่น 150 440 - 
รวม 57,911 59,764 59,969 
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ลูกหนีก้ารค้า ประกอบด้วย ลกูค้าจากการให้บริการและลกูค้าจากการให้บริการค้างรับ โดยบริษัทมีลกูหนีก้ารค้า 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เทา่กบั 57.70 ล้านบาท 59.24 ล้านบาท และ 59.83 ล้านบาท ตามล าดบั 
มีลกูค้าเพิ่มขึน้ทกุปีมาจากมีลกูค้าบางรายได้รับเครดิตเทอมมากกวา่เครดิตเทอมปกติอยูท่ี่ประมาณ 30 วนั แต่เนื่องจาก
ข้อจ ากดับางอยา่ง ซึ่งทางผู้บริหารได้พิจารณาเห็นสมควรแล้ว ทัง้นีร้ะยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ยเท่ากบั 44 วนั และ 47 วนั 
และ 55 วนัตามล าดบั ในอตัราสว่นท่ีใกล้เคียงกนั บริษัทยงัคงมีการบริหารจดัการการเก็บหนีท้ี่ดีอยา่งตอ่เนื่อง ยกเว้นกลุม่
ลกูค้าทวัร์จีน เนื่องจากในระหวา่งปี 2563 ลกูค้ากลุม่ดงักลา่วได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิค-
19 ซึ่งทางบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรตัง้ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับกลุ่มลูกค้าดงักล่าวทัง้
จ านวนตามสถานการณ์ที่เกิดขึน้ แต่ลกูค้ากลุม่ทวัร์จีนยงัมีการทยอยช าระหนีใ้ห้กบับริษัทเป็นบางสว่นซึง่ในอนาคตคาด
วา่จะกลบัมาใช้บริการกบัทางบริษัทอีกตามสถานการณ์ที่ดีขึน้ 

ลูกค้าอื่น ประกอบด้วย เงินทดรองจ่ายพนกังานเก่ียวกบัการด าเนินงานและเงินทดรองจ่ายให้กบัลกูค้า อาทิ ค่า
ทางด่วนและค่าเบีย้เลีย้งนกัขบันอกสถานที่ เป็นต้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 0.21 ล้าน
บาท 0.52 ล้านบาท และ 0.14 ล้านบาท ตามล าดบั สว่นใหญ่เป็นการขายรถโดยสารเก่าและขายแชสซเีก่าและเงินทดรอง
จ่ายให้กบัลกูค้า 

 
ยานพาหนะส าหรับขนส่ง  

ประกอบด้วย รถบสั รถมินิบสั รถตู้  รถตู้วีไอพี และรถสนบัสนนุการซอ่มบ ารุง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปี 2561 
ถึงปี 2563 บริษัทมียานพาหนะส าหรับขนส่ง เท่ากับ 601.36 ล้านบาท 587.62 ล้านบาทและ 634.66 ล้านบาท 
ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 82.65 ร้อยละ 77.79 และร้อยละ 77.29 ของสนิทรัพย์รวม มีรายละเอียดดงันี ้

แสดงตาราง จ านวนยานพาหะส าหรับขนสง่ 
 (หนว่ย: คนั) 

ประเภท ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 กรรมสิทธ์ิของ
บริษัท  

สัญญาเช่า
การเงนิ  

คิดค่าเสื่อมครบ 10 ปี 
(สะสม) 

รถบสั 193 192 211 120 91 43 
รถมินิบสั 28 30 38 6 32 1 
รถตู้ 51 79 91 21 70 - 
รถตู้  วีไอพ ี 7 7 7 2 5 - 
รวมรถ
โดยสาร 

279 308 347 149 198 44 

รถสนบัสนนุฯ 8 10 12 - - - 
รวม 288 318 359 149 198 44 
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แสดงตาราง สรุปข้อมลูเก่ียวกบัยานพาหนะขนสง่ 
รายการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

จ านวนยานพาหนะภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 198 157 100 39 21 - 
จ านวนยานพาหนะท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัท 149 190 247 308 326 347 
จ านวนยานพาหนะที่หมดคา่เสือ่มราคา 10 ปี 10 9 16 21 25 20 

 
บริษัทมีการลงทนุยานพาหนะส าหรับขนสง่ตลอด 3 ปีที่ผา่นมาอยา่งตอ่เนื่องตามข้อมลูที่ได้กลา่วมาข้างต้น ท าให้

ในปี 2563 บริษัทมีมูลค่าตามบัญชียานพาหนะส าหรับขนส่งเพิ่มขึน้จ านวน 47.04 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.01 จากปี
เดียวกนัก่อนหน้ามาจาก บริษัทมีการซือ้รถโดยสารของบริษัทส าหรับการรองรับให้กบัลกูค้ารายใหมส่องรายและหนึง่ราย
ต่อสญัญาใหม ่ที่จะเร่ิมให้บริการในเดือนมกราคมจ านวน 3 คนั เดือนมีนาคมจ านวน 23 คนัและเดือนกรกฏาคมจ านวน 
42 คนั ถึงแม้วา่ในระหวา่งจะมียานพาหนะส าหรับขนสง่จ านวน 10 คนั ตดัคา่เสือ่มราคาหมดแล้วก็ตาม 
 
ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  

ประกอบด้วย ที่ดินต าบลบางนาง สว่นปรับปรุงอาคารเช่า เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
ยานพาหนะส าหรับผู้บริหาร ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง และสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นต้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับ
ปี 2561 ถึงปี 2563 บริษัทที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์เท่ากับ 8.87 ล้านบาท 43.85 ล้านบาทและ 73.82 
ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.22 ร้อยละ 5.80 และร้อยละ 8.99 ของสินทรัพย์รวม เนื่องจากในปี 2562 
บริษัทมีการซือ้ที่ดินต าบลบางนาง ส าหรับก่อสร้างอาคารส านกังานใหญ่ ลานจอดรถและศูนย์ซ่อมของบริษัทจ านวน 
34.18 ล้านบาท โดยการกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งหนึ่งวงเงินกู้  40.00 ล้านบาทเป็นการกู้ เฉพาะที่ดินจ านวน 22.00 ล้าน
บาท และอาคารจ านวน 18.00 ล้านบาท และได้น าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวค า้ประกันเงินกู้ ยืมดงักล่าว ซึ่งใน
ระหว่างปี 2563 บริษัทได้ท าการก่อสร้างอาคารส านกังานใหญ่ ลานจอดรถและศนูย์ซ่อมของบริษัทคาดวา่แล้วเสร็จไตร
มาสที่ 1/2564 และมีทรัพย์สนิระหวา่งก่อสร้างประมาณ 27.32 ล้านบาท รอโอนเป็นอาคารส านกังานของบริษัท 
 
หนีส้ินรวม บริษัทมีหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 392.51 ล้านบาท 349.80 ล้าน
บาท และ 400.68 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 53.95 ร้อยละ 46.31 และร้อยละ 48.79 ของรวมหนีส้ินและ
สว่นของผู้ ถือหุ้น รายละเอียดดงันี ้

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2561 ถึงปี 2563 เทา่กบั 38.98 ล้านบาท 39.87 ล้าน
บาทและ 44.98 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 5.36 ร้อยละ 5.28 และร้อยละ 5.48 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือ
หุ้นรวม แสดงตารางเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ดงันี ้
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 (หนว่ย: พนับาท) 

 
เจ้าหนีก้ารค้า ประกอบด้วย คา่น า้มนั คา่รถร่วม และคา่อะไหล ่เป็นต้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปี 2561 ถึง

ปี 2563 บริษัท มีเจ้าหนีก้ารค้าเทา่กบั 28.20 ล้านบาท 29.84 ล้านบาท และ 28.12 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อย
ละ 72.34 ร้อยละ 74.84 และร้อยละ 62.52 ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ส าหรับปี 2563 เจ้าหนีก้ารค้าลดลงเป็น
ทิศทางเดียวกบัรายได้จากการให้บริการที่ลดลง โดยบริษัทมีเครดิตเทอมที่ได้รับจากเจ้าหนีก้ารค้าเฉลี่ยประมาณ 30-90 
วนั ขึน้อยู่กบัการต่อรองกบัทางเจ้าหนีก้ารค้า ซึ่งระยะเวลาการช าระหนีเ้ฉลี่ยเท่ากบั 32 วนั 31 และ 35 วนัมีระยะเวลาที่
ใกล้เคียงกนั  

เจ้าหนีอ้ื่น ประกอบด้วย เจ้าหนีค้่าซือ้สินทรัพย์ เงินทดรองรับ ค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย อาทิ ค่าเช่าและ
คา่บริการ เป็นต้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 บริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าเทา่กบั 10.78 ล้านบาท 10.03 
ล้านบาทและ 16.85 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 27.66 ร้อยละ 25.16 และร้อยละ 37.46 ของเจ้าหนีก้ารค้า
และเจ้าหนีอ้ื่นรวม การเพิ่มขึน้หลกัๆ มาจากเจ้าหนีค้่าซือ้สินทรัพย์ส าหรับการก่อสร้างอาคารส านกังานใหญ่ โดยอาคาร
ดงักลา่วจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1/2564 นี ้
 
เงนิกู้ระยะยาว ประกอบด้วย เงินกู้ยืมเฉพาะที่ดินและอาคารส านกังานใหญ่ของบริษัทวงเงิน 40.00 ล้านบาท ส าหรับใน
ปี 2563 ทางบริษัทได้เบิกเงินกู้ทัง้สิน้จ านวน 30.40 ล้านบาทโดยการจดทะเบียนจ านองที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง และเงินกู้
ยืมแบบ Soft Loan ตามมาตรการสินเช่ืดอกเบีย้ต ่าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชือ้
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2 จ านวน 15.00 ล้านบาท โดยไม่มีหลกัทรัพย์ค า้ประกัน ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม ส าหรับปี 2562 ถึงปี 2563 บริษัท มีเงินกู้ ระยะยาว เทา่กบั 22.00 ล้านบาท และ 41.79 ล้านบาท (ปี 2561 ไมม่ี
ยอดเงินกู้ยืมระยะยาว) หรือคิดเป็น 2.91% และ 5.09% ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 (หนว่ย: ล้านบาท) 
รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - 0.83 7.46 
เงินกู้ยืมระยะยาว – สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - 21.17 34.33 
รวม - 22.00 41.79 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เจ้าหนีก้ารค้า 26,922 28,641 27,023 
เจ้าหนีก้ารค้า - บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,276 1,195 1,101 
รวมเจ้าหนีก้ารค้า 28,198 29,836 28,124 
เจ้าหนีอ้ื่น 10,781 10,032 16,851 
รวม 38,979 39,868 44,975 
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หนีส้ินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย สนิทรัพย์สทิธิการใช้ในการด าเนินงนของบริษัท โดยมีอายสุญัญาระหวา่ 1-
5 ปี ประกอบด้วย พืน้ท่ีอาคารและลานจอดรถ เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน และยานพาหนะ เป็นต้น และสญัญา
เช่าแบบสญัญาเช่าซือ้และแบบสญัญาเช่าทางการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 บริษัทมีหนีส้ิน
ตามสญัญาเช่าเท่ากบั 315.72 ล้านบาท 232.23 ล้านบาทและ 265.37 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 43.39 
ร้อยละ 30.74 และร้อยละ 32.32 ของหนีส้นิและสว่นของเจ้าของรวม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 (หนว่ย: ล้านบาท) 
รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 114.60 94.73 103.08 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 201.12 137.50 162.29 
รวม 315.72 232.23 265.37 

บริษัทมีหนีส้นิตามสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ มาจากสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงินเพิ่มขึน้จ านวน 33.14 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 14.27 จากปีเดียวกันก่อนหน้า มาจากบริษัทมีการลงทุนในรถโดยสารของบริษัทจากการท าสญัญาเช่า 
ส าหรับปี 2563 จ านวน 39 คนัส าหรับรองรับลกูค้ารายใหมแ่ละลกูค้ารายเดิม และส าหรับสญัญาเช่าสนิทรัพย์สทิธิการใช้
มีการเปลีย่นแปลงประมาณ 0.005 ล้านบาทเพียงเลก็น้อย 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 335.06 ล้านบาท 405.59 ล้านบาท
และ 420.50 ล้านบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 46.05 ร้อยละ 53.69 และร้อยละ 51.21 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือ
หุ้น แสดงตารางดงันี ้

(หนว่ย : บาท) 
รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ทนุเรือนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว 130,865,945.25 154,327,514.50 154,327,514.50 
เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น 21,048,125 - - 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 124,267,984 180,575,750 180,575,750 
ก าไรสะสม-จดัสรรแล้วส ารองตามกฏหมาย 8,500,000 10,900,000 12,340,000 
ก าไรสะสม-ยงัไมไ่ด้จดัสรร 50,372,736 59,788,031 73,253,107 
รวม 335,054,790 405,591,295 420,496,371 
จ านวนหุ้นสามัญ 523,463,781 617,310,058 617,310,058 

 หมายเหต ุ: บริษัทได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียนช าระแล้ว เมื่อวนัที่ 10 มีนาคม 2564 จากการ
ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 65,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ บริษัท โตโยต้า 
ทูโช ไทย โฮลดิง้ส์ จ ากัด โดยการจัดสรรจ านวน 65,000,000 หุ้ นในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็นมูลค่า 
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64,350,000 บาท ซึ่งได้รับเงินเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ท าให้บริษัทมีทุนเรือนหุ้ นที่ออกและช าระแล้วเดิมจ านวน 
154,327,514.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่170,577,514.50 บาท 
 ส่วนของผู้ ถือหุ้นที่เพิ่มขึน้มาจากผลการด าเนินงานของบริษัทที่มีผลก าไรต่อเนื่องทุกปี ท าให้บริษัทสามารถ
ประกาศจ่ายเงินปันผลได้ทกุปี ซึ่งตามที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 มีมติเห็นชอบ
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัที่ 1 เมษายน 2564 เร่ืองส าคญัดงันี ้1) การจัดสรรก าไรสทุธิส าหรับปี 
2563 จ านวน 1.44 ล้านบาทเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายของบริษัท และ 2) ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจาก
ก าไรสทุธิประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปัน
ผล 74.95% ของก าไรสทุธิหลงัจดัสรรก าไรเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย  
 ส าหรับอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2561 ถึงปี 2563 เทา่กบัร้อยละ 1.17 ร้อยละ 
0.86 และร้อยละ 0.95 รายละเอียดดงันี ้

 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้เพียงน้อยจากปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีการกู้ยมืเงินระยะยาวตามทีไ่ด้

กลา่วข้างต้น และการลงทนุในรถโดยสารใหมจ่ากการท าสญัญาเช่าในรูปแบบสญัญเช่าการเงินเพิ่มเติม  
 
อัตราส่วนสภาพคล่อง บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2561 ถึงปี 2563 เทา่กบัร้อยละ 0.72 ร้อย
ละ 0.81 และร้อยละ 0.71 มีรายการท่ีมีผลตอ่การเปลีย่นแปลงดงันี ้
 สนิทรัพย์หมนุเวียน เทา่กบั 115.32 ล้านบาท 121.50 ล้านบาท และ 111.74 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อย
ละ 15.85 ร้อยละ 16.09 ร้อยละ 13.61 หลกัๆ มาจากปี 2563 บริษัทได้ขอตอ่รองใหม่ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายลว่งหน้าใหม ่
ท าให้ยอดคา่เบีย้ประกนัภยัลดลงจ านวน 8.36 ล้านบาทหรือร้อยละ 77.84 จากปีเดียวกนัก่อนหน้า 
 หนีส้ินหมนุเวียนเทา่กบั 160.90 ล้านบาท 149.73 ล้านบาทและร้อยละ 157.28 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็น
ร้อยละ 22.11 ร้อยละ 19.82 และร้อยละ 19.15 หลกัๆ เพิ่มขึน้มาจากในระหวา่งปี 2563 บริษัทได้รับกู้ยืมเงินกบัธนาคาร
จ านวน 23.42 ล้านบาท ท าให้บริษัทไม่ได้ใช้วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจ านวน 31.00 ล้านบาท (ปี 2562 เบิกใช้จ านวน 
19.00 ล้านบาท) 
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

(แบบ 56-1) ของบริษัท แสดงที่ไว้ในเวบ็ไซต์ www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ www.set.or.th หรือเว็บไซต์ 

www.atp30.com 

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

นายชาตชิาย พานิชชวีะ 
ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก : 31 ตลุาคม 2548 

อายุ 59 ปี 

วุฒกิารศึกษา 
-   ปริญญาโท สาขาการค้าระหวา่งประเทศและสาขาการตลาด มหาวิทยาลยัซานฟรานซิสโก รัฐแคลฟิอเนียร์  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-   ปริญญาตรี สาขาการธนาคาร มหาวิทยาลยัซานฟรานซิสโก รัฐแคลฟิอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวัติการฝึกอบรม 
หลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 

9/2547       
การฝึกอบรมปี 2563 
-ไมม่ี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบนั : 5 แห่ง 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ.เอทีพี 30 

2548 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอทีพี 30 
2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ.ชีวาทยั 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.ทีทีแอล อตุสาหกรรม  
2548 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ.ไทยศรี ประกนัภยั 

2537 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. คาเธ่ย์ลสี แพลน 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอื่น : 16 แห่ง 
2562 - ปัจจบุนั Member of Executive Committee Casualty insurance association 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกลุม่อตุสาหกรรมแก้วและกระจก สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
2561 - ปัจจบุนั รองประธานสายงานสง่เสริมการค้าการลงทนุคณะผู้บริหาร สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศ

ไทย 
2558 - ปัจจบุนั กรรรมการ บจ. ค้าไพบลูย์  

2557 - ปัจจบุนั กรรรมการ บจ. ทนุไพบลูย์ 

2556 - ปัจจบุนั กรรรมการ บจ. ชีวาทยั อินเตอเชนจ์ 

2554 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. โกลบอล เอ็นไวรอน เมนทอล เทคโนโลย ี

2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริหาร บจ. บางกอก คริสตลั 

2551 - ปัจจบุนั กรรรมการ บจ. ชีวาทยั ฮพั ซูน 

2551 - ปัจจบุนั กรรรมการ บจ. ดีที แอนด์จี 
2549 - ปัจจบุนั  กรรรมการ บจ. ไพลกัษณ์ 
2548 - ปัจจบุนั กรรรมการ บจ. กรมดิษฐ์ พาร์ค 
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นายชาตชิาย พานิชชวีะ 
ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก : 31 ตลุาคม 2548 

อายุ 59 ปี 

2547 - ปัจจบุนั กรรรมการ บจ. อมตะ ปิโตรเลยีม 

2545 - ปัจจบุนั กรรรมการ บริษัท ช้างไอแลนด์รีสอร์ท 

2540 - ปัจจบุนั กรรรมการ บจ. ชาติชีวะ 
2536 - ปัจจบุนั กรรรมการ บจ. สมีาธาน ี

2529 - ปัจจบุนั กรรรมการ บจ. ไพบลูย์ ธุรกิจ 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : 13.01% (80,325,000 หุ้น) 
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ : 1.53% (9,450,000 หุ้น)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คูส่มรสนางสมหะทยั พานชิชีวะ 
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ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ 
รองประธานกรรมการบริษัท/ที่ปรึกษา/กรรมการบริหาร 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก : 31 ตลุาคม 2548 

อายุ 58 ปี 

วุฒกิารศึกษา 
-   ปริญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
-   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและ           
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์    

-   ปริญญาตรี คณะอตุสาหกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกลขนถ่าย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประวัติการฝึกอบรม 
-   2557 : วิทยาการประกนัภยัระดบัสงู ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและดแูลสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
-   ผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 25/2560 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
-   ผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่น 9/2560 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
-   หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู รุ่น 11/2562  มลูนิธิการจดัการเพื่อความมัน่คง (Security  

Management Foundation 
หลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-   ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่น        

110/2557 
การฝึกอบรมปี 2563 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT 13 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบนั : 2 แห่ง 
2548  - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริษัท/ที่ปรึกษา/กรรมการบริหาร บมจ. เอทพีี 30 

2562  - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการอาวโุสและรักษาการประธานเจ้าหน้าทีว่ิศวกรรม บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน่ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอื่น : 2 แห่ง 
2559  - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อมตะ เน็ทเวอร์ค 

2547  - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.อมตะ ปิโตรเลยีม 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : 6.93% (42,750,000 หุ้น) 
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ : ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชายนางสมหะทยั พานิชชีวะ ซึง่เป็นคูส่มรส นาย
ชาตชิาย พานิชชีวะ 
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นายปิยะ เตชากูล 
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก : 31 ตลุาคม 2548 

อายุ 54 ปี 

วุฒกิารศึกษา 
-   ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์      
-   ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการฝึกอบรม 
-   หลกัสตูรวิทยาการจดัการส าหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 2/2561 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
หลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-   ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่น      
110/2557 
การฝึกอบรมปี 2563 
-ไมม่ี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบนั : 1 แห่ง 
2557  - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ. เอทีพี 30 

2548  - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอื่น : 1 แห่ง 
2547  - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. แก๊สแอนด์เกียร์ โซลชูัน่ส์ 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : 8.92% (55,050,000 หุ้น) 
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ : 7.36% (45,419,894 หุ้น) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไมม่ ี
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นางสมหะทัย พานิชชวีะ / ชื่อ - สกุลเดิม : สมหะทัย กรมดษิฐ์ 
กรรมการบริษัท 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก : 30 เมษายน 2556 

อายุ 54 ปี 

วุฒกิารศึกษา 
-   ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-   ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์บริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการฝึกอบรม 
หลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-    ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 104/2551 
การฝึกอบรมปี 2563 
-ไมม่ี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบนั : 3 แห่ง 
2556  - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บมจ. เอทีพี 30 

2555  - ปัจจบุนั กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อมตะ วี เอ็น 

2551  - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ชีวาทยั 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอื่น : 13 แห่ง 
2561  - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ Amata City Ha Long Joint Stock Company 

2561  - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ Amata Asia (Myanmar) Limited 

2560  - ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 

2560  - ปัจจบุนั กรรมการและคณะท างานพิจารณารายการท่ีอาจเข้าขา่ยการจดทะเบียนโดยทางอ้อม 
(Backdoor Listing) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2559  - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อมตะ โฮลดิง้ 
2559  - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company 
2558  - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ Amata Long Thanh Joint Stock Company 
2557  - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ์ 

2554  - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โกลบอล เอ็นไวรอน เมนทอล เทคโนโลยี 
2551  - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ Amata Asia Limited 

2548  - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ชาตชีิวะ 
2547  - ปัจจบุนั President and Director Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 
2539  - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ มลูนิธิอมตะ 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : 1.53% (9,450,000 หุ้น) 
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ : 13.01% (80,325,000 หุ้น) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คูส่มรสนายชาติชาย พานชิชีวะและเป็นน้องสาวของ
นายววิฒัน์ กรมดิษฐ์ 
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นางสุวรรณี ค ามั่น / ชื่อ -  สกุลเดิม : สุวรรณี มะธิตะโน 
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก : 30 เมษายน 2556 

อายุ 67 ปี 

วุฒกิารศึกษา 
-   ปริญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาการพฒันาชมุชน มหาวิทยาลยัควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลยี 
-   ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บณัฑติ แผนกวิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการฝึกอบรม 
-    ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 27/2552 
หลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-    ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DCP) รุ่นท่ี 118/2552 
การฝึกอบรมปี 2563 
-ไมม่ี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบนั : 1 แห่ง 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอื่น : 3 แห่ง 
2562 - ปัจจบุนั เลขารัฐมนตรีวา่การกระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการและที่ปรึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มลูนิธิพฒันาไท ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาต ิ 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : ไมม่ ี 
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ : 0.09% (576,250 หุ้น)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไมม่ี  
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นายก าชัย บุญจิรโชติ / ชื่อ - สกุลเดิม : ธนพล ประสาทเขตการณ์ 
กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก : 30 เมษายน 2556 

อายุ 59 ปี 

วุฒกิารศึกษา 
-   ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
-   ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการฝึกอบรม 
หลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น   110/2557 
การฝึกอบรมปี 2563 
-ไมม่ี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบนั : 1 แห่ง 
2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. เอทีพี 30 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอื่น : 1 แห่ง 
2529 - ปัจจบุนั หวัหน้าส านกังานกฎหมายนิติพล 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : ไมม่ ี

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ : ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชายนางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 
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นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์  
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก : 25 กมุภาพนัธ์ 2563 
มีผลตามมติที่ประชมุกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 

อายุ 54 ปี 

วุฒกิารศึกษา 
-   ปริญญาโท วิศวกรรมบริหาร มหาวิทยาลยัเคโอ, ประเทศญ่ีปุ่ น 
-   ปริญญาตรี วิศวกรรมอตุสาหการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการฝึกอบรม :  
การฝึกอบรมปี 2563 
-ไมม่ี- 
หลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่น 171/2563 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบนั : 2 แห่ง 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

บมจ. เอทีพี 30 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ. อสมท. 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอื่น : 4 แห่ง 
2563 - ปัจจบุนั อนกุรรมการบริหารความเสีย่ง ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมวทิยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม (สกสว.) 

2562 - ปัจจบุนั อนกุรรมการบริหารความเสีย่ง ส านกังานพฒันารัฐบาลดจิิทลั (องค์การมหาชน) 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารโรงพมิพ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2558 - ปัจจบุนั อนกุรรมการยทุธศาสตร์และบริหารความเสีย่ง สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาติ  

(องค์การมหาชน) 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : ไมม่ ี

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ : ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไมม่ี 
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นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ / ชื่อ-นามสกลุมเดิม : นางสาวณภาภรณ์ รัตนเกตุ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายปฎิบัตกิาร)/กรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ 49 ปี 

วุฒกิารศึกษา 
-   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-   ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการฝึกอบรม : 
การฝึกอบรมปี 2563 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร โครงการอบรมก้าวสูค่วามเป็นมืออาชีพทางการเงิน MODERN CFO 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบนั : 1 แห่ง 
2559 - ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ (ฝ่ายปฎิบตัิการ) บมจ. เอทีพี 30 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอื่น : 1 แห่ง 
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอ็น พี อาร์ ทรานส์ ทวัร์ 
ประสบการณ์ท างานในอดตี 
2548 - 2559 ผู้จดัการฝ่ายบฎิบตัิการ บมจ. เอทีพี 30 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : 0.09% (570,625 หุ้น) 
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ : ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไมม่ี 
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นางสาวพรรณี คูหาวัลย์  
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงนิและบัญชี (CFO) 

อายุ 42 ปี 

วุฒกิารศึกษา 
-   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาวิชาการบญัชีบริหาร วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา 
-   ปริญญาตรี คณะบญัชี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ประวัติการฝึกอบรม 
-    ประกาศนียบตัร Orientation Course CFO Focus on Financial Reporting Class 2/2017 
การฝึกอบรมปี 2563 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร โครงการอบรมก้าวสูค่วามเป็นมืออาชีพทางการเงิน MODERN CFO 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร แนวทางการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทท่ีได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์  
COVID-19 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบนั : 1 แห่ง 
2560 - ปัจจบุนั ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการเงินและบญัชี บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอื่น : ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดตี 
2549 - 2560 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บมจ. เอทีพี 30 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : ไมม่ ี

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ : ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไมม่ี 
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นางสาวโชติกา วีระศิลป์ /  ชื่อ-นามสกลุมเดิม : นางสาวจินตนา วีระศิลป์ 
ผู้จัดการฝ่ายการเงนิและควบคุม 

อายุ 37 ปี 

วุฒกิารศึกษา 
-   ปริญญาโท คณะการจดัการและการทอ่งเที่ยว บญัชีมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยับรูพา 
-   ปริญญาตรี คณะบญัชี สาขาบญัชี มหาวิทยลยักรุงเทพ 
ประวัติการฝึกอบรม 
-    อบรมการใช้งานระบบ SET Link ตลาดหลกัทรัพย์ฯ / 2562 
-    เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยัง่ยืน ประจ าปี 2562 รุ่นท่ี 5 / ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
การฝึกอบรมปี 2563 
-    ประกาศนียบตัรหลกัสตูร แนวทางการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทท่ีได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์   

COVID-19 
-    หลกัสตูร กลยทุธ์บริหารการเงิน เพื่อพลกิฟืน้องค์กรและสร้างการเติบโตในยคุ New Normal 
-    หลกัสตูร CFO Refresher Course รุ่นท่ี 1 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบนั : 1 แห่ง 
2557 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายการเงินและควบคมุ บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอื่น : ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดตี 
2549 - 2557 ผู้ช่วยอาวโุสผู้ตรวจสอบบญัชี บจ. ส านกังาน อวีาย 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : ไมม่ ี

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ : ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไมม่ี  
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นายอธิเมศร์ ฉัตรวรีย์โชติ / ชื่อ - สกุลเดิม : นายวินัย พุ่มพศิ 
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฎิบตัิการ 

อายุ 42 ปี 

วุฒกิารศึกษา 
-   ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัราชภฎันครสวรรค์ 
ประวัติการฝึกอบรม :  
การฝึกอบรมปี 2563 
-ไมม่ี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบนั : 1 แห่ง 
2562 - ปัจจบุนั ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายปฎิบตักิาร บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอื่น : ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดตี 
2559 - 2561 ผู้จดัการฝ่ายปฎิบตัิการ บมจ. เอทีพี 30 
2553 - 2559 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายปฎิบตัิการ บมจ. เอทีพี 30 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : ไมม่ ี

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ : ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไมม่ี 
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นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ/กรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ 45 ปี 

วุฒกิารศึกษา 
-   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการอตุสาหกรรม) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-   ปริญญาตรี คณะศิลป์ศาสตร์บณัฑิต (ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ประวัติการฝึกอบรม :  
การฝึกอบรมปี 2563 
-     เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร 
- คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบนั : 1 แห่ง 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ. เอทีพี 30 
2559 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายประกนัคณุภาพ บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอื่น : ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดตี 
2545 - 2559 ตวัแทนฝ่ายบริหารด้านคณุภาพ บจ. ฟิลปิส์ อิเลก็ทรอนิกส์ (ปทท)  
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : 0.02% (104,650 หุ้น) 
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ : ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : น้องสาวนายก าชยั บญุจิรโชติ 
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นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ 
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบ ารุง 

อายุ 42 ปี 

วุฒกิารศึกษา 
-   ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม สาขาออกแบบเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประวัติการฝึกอบรม :  
การฝึกอบรมปี 2563 
-  การใช้งานการบ ารุงรักษารถ HINO อยา่งถกูวธีิ  
-  การซอ่มบ ารุง และระบบไฟฟ้าเบือ้งต้นรถ SCANIA  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบนั : 1 แห่ง 
2563 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์และธุรการ บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอื่น : ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดตี 
2557 - 2561 ผู้จดัการฝ่ายซอ่มบ ารุง บมจ. เอทีพี 30 
2556 - 2557 หวัหน้างานซอ่มบ ารุง บจ. เนชัน่แนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) 
2547 - 2555 หวัหน้าสว่นวิศวกร บจ. สยามเดลมองเต้ 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : ไมม่ ี

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ : ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไมม่ี 
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เลขานุการบริษัท 

นางสุกานดา พุทธรักษา/ชื่อ - นามสกุล : สุกานดา กติติตานนท์ 

เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 44 ปี 

วุฒกิารศึกษา 

-   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 

-   ปริญญาตรี คณะมนษุยศาสตร์ สถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา 

ประวัติการฝึกอบรม  

-    อบรมพืน้ฐานเลขานกุารบริษัท ปี 2559 

-    อบรมการใช้งานระบบ SET Link ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ปี 2562 

-    เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยัง่ยืน ประจ าปี 2562 รุ่นท่ี 5 ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

การฝึกอบรมปี 2563 

-ไมม่ี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบนั : 1 แห่ง 

2559 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท/เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอทพีี 30 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอื่น : ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในอดตี 

2554 - 2558 ผู้จดัการอาคาร บจ. ควอลติี ้พรอพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 : 

ตนเอง : ไมม่ ี

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ : ไมม่ี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไมม่ี 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2559 ณ วนัที่ 3 สิงคม 2559 โดยมติแต่งตัง้ นางสกุานดา พทุธรักษา เป็น
ผู้ท าหน้าที่เลขานกุารบริษัทและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ คัดเลือกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมและสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งเต็มความสามารถ ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทอาจเป็นบคุคลเดียวกนักบั
เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทก็ได้ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต ตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ส าหรับเลขานกุารบริษัทไว้โดยเฉพาะ ดงันี ้ 
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1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัต่างๆ ของบริษัท 
ที่ต้องปฏิบตัิตาม ดแูลให้การด าเนินกิจการของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอยา่งราบร่ืน มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กบักฏหมายและข้อก าหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. รับผิดชอบในการจดัการประชุมผู้ ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อข้อบงัคบัของ
บริษัท 

3. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นและที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

4. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบริษัท  
(ค) หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษัท หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น หนงัสือนดัประชุม
คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท  

6. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารพร้อมทัง้จัดสง่ส าเนารายงานการมี
สว่นได้เสยีให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัที่บริษัทได้รับ
รายงานนัน้ 

7. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
8. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท 

เลขานกุารบริษัท ต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบด้วยความระมดัระวงัและซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัทตลอดจนมติผู้ ถือหุ้นดงันี ้
1. การตดัสนิใจกระท าบนพืน้ฐานของข้อมลูที่นา่เช่ือโดยสจุริตเพียงพอ 
2. การตดัสนิใจกระท าไปโดยที่ตนเองไมม่ีสว่นได้เสยีไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมของการตดัสนิใจในเร่ืองนัน้ๆ 
3. การกระท าการโดยสจุริตเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั 
4. กระท าการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสมและไม่กระท าอนัเป็นการขดัหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท 

อยา่งมีนยัส าคญั 
5. ไมห่าประโยชน์จากการใช้ข้อมลูของบริษัทท่ีลว่งรู้มา เว้นแตเ่ป็นข้อมลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณชนหรือการใช้ทรัพย์สนิ

หรือหาโอกาสทางธุรกิจในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์และหลกัปฎิบตัิทัว่ไปตามที่คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุประกาศก าหนด 

6. ไม่เข้าท าข้อตกลงหรือสญัญาใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กบับริษัท
หรือพนกังานหรือลกูค้าและไมข่ดัแย้งตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของตน 

กรณีเลขานุการบริษัท พ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบตัิของเลขานกุารบริษัท
เมื่อพ้นจากต าแหนง่หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ตามก าหนดได้ ดงันี ้
1. ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทคนใหมภ่ายใน 90 วนั นบัแต่วนัที่เลขานกุารบริษัทคนเดิมพ้นจาก

ต าแหนง่หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
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2. ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใดปฏิบตัิหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่เลขานกุาร
บริษัทพ้นจากต าแหนง่หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ 

3. ประธานกรรมการแจ้งช่ือเลขานุการบริษัทต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(กลต.) ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีจดัให้มีผู้ รับผิดชอบในต าแหนง่ดงักลา่ว 

4. ด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ตามข้อ 1. และ 2. โดย
รายงานสถานท่ีเก็บเอกสาร
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ข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล บมจ. เอทีพี 30 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

1 2 3 4 5 

1 นายชาตชิาย พานิชชีวะ x*,4x,5x*,^19.14 x*,@,^51.00,2! x,@,^100.00 x*,@,- x,@,^99.99,3! x,@,^35.00,2! 
2 ดร.วิวฒัน์ กรมดษิฐ์ x**,5x,#1,^11.69     x,@,^25.00,A 
3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.14 x,@,^51.00,2! x,@,^100.00,1! x,@,- x,@,^99.99,3!  
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,#2,^16.27      
5 นางสวุรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/      
6 นายก าชยั บญุจิรโชต ิ 1x,2x,4x*,/      
7 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ 1x,2x,3x*,/      
8 น.ส. นิชานนัท์ รัตนเกต ุ 3x,^,B      
9 น.ส. พรรณี คหูาวลัย์ 6x,#3      
10 น.ส. โชติกา วีระศิลป์ 6x      
11 นายอธิเมศร์ ฉตัรวรีย์โชติ 6x      
12 นางสกุานดา พทุธรักษา 6x,//      
13 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^      
14 นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ 6x      

 

 

 

 



เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม เลขานุการบริษัท 

19 
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล บมจ. เอทีพี 30 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

6 7 8 9 10 

1 นายชาตชิาย พานิชชีวะ x*,4x,5x*,^19.14 x,@,^25.00,2!  x,@,^17.21 x,@,- x,@,^16.00,1! 

2 ดร.วิวฒัน์ กรมดษิฐ์ x**,5x,#1,^11.69      

3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.14      
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,#2,^16.27  x,@,^47.25    

5 นางสวุรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/      

6 นายก าชยั บญุจิรโชต ิ 1x,2x,4x*,/      
7 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ 1x,2x,3x*,/      

8 น.ส. นิชานนัท์ รัตนเกต ุ 3x,^,B      

9 น.ส. พรรณี คหูาวลัย์ 6x,#3      

10 น.ส. โชติกา วีระศิลป์ 6x      
11 นายอธิเมศร์ ฉตัรวรีย์โชติ 6x      

12 นางสกุานดา พทุธรักษา 6x,//      

13 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^      
14 นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ 6x      
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล บมจ. เอทีพี 30 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

11 12 13 14 15 

1 นายชาตชิาย พานิชชีวะ x*,4x,5x*,^19.14  x,@,^49.99,3! x,@,^50.00,5! x,@,^4.23 x,@,^25.00,2! 
2 ดร.วิวฒัน์ กรมดษิฐ์ x**,5x,#1,^11.69      
3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.14      
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,#2,^16.27      
5 นางสวุรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/      
6 นายก าชยั บญุจิรโชต ิ 1x,2x,4x*,/      
7 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ 1x,2x,3x*,/ 3x     
8 น.ส. นิชานนัท์ รัตนเกต ุ 3x,^,B      
9 น.ส. พรรณี คหูาวลัย์ 6x,#3      
10 น.ส. โชติกา วีระศิลป์ 6x      
11 นายอธิเมศร์ ฉตัรวรีย์โชติ 6x      
12 นางสกุานดา พทุธรักษา 6x,//      
13 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^      
14 นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ 6x      
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล บมจ. เอทีพี 30 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

16 17 18 19 20 

1 นายชาตชิาย พานิชชีวะ x*,4x,5x*,^19.14 x*,@,^68.26,5! x** x,@,^25.00,4! x,@,^50.00 x,@,^2.86,5! 

2 ดร.วิวฒัน์ กรมดษิฐ์ x**,5x,#1,^11.69      

3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.14      
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,#2,^16.27      

5 นางสวุรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/      

6 นายก าชยั บญุจิรโชต ิ 1x,2x,4x*,/      
7 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ 1x,2x,3x*,/      

8 น.ส. นิชานนัท์ รัตนเกต ุ 3x,^,B      

9 น.ส. พรรณี คหูาวลัย์ 6x,#3      

10 น.ส. โชติกา วีระศิลป์ 6x      
11 นายอธิเมศร์ ฉตัรวรีย์โชติ 6x      

12 นางสกุานดา พทุธรักษา 6x,//      

13 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^      
14 นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ 6x      
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล บมจ. เอทีพี 30 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

21 22 23 24 25 

1 นายชาตชิาย พานิชชีวะ x*,4x,5x*,^19.14      

2 ดร.วิวฒัน์ กรมดษิฐ์ x**,5x,#1,^11.69     x,@ 

3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.14 x,#2,@ x,@  x*  
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,#2,^16.27      

5 นางสวุรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/      

6 นายก าชยั บญุจิรโชต ิ 1x,2x,4x*,/      
7 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ 1x,2x,3x*,/      

8 น.ส. นิชานนัท์ รัตนเกต ุ 3x,^,B   x,@,^99.94   

9 น.ส. พรรณี คหูาวลัย์ 6x,#3      

10 น.ส. โชติกา วีระศิลป์ 6x      
11 นายอธิเมศร์ ฉตัรวรีย์โชติ 6x      

12 นางสกุานดา พทุธรักษา 6x,//      

13 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^      
14 นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ 6x      
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล บมจ. เอทีพี 30 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

26 27 28 29 30 

1 นายชาตชิาย พานิชชีวะ x*,4x,5x*,^19.14      
2 ดร.วิวฒัน์ กรมดษิฐ์ x**,5x,#1,^11.69      
3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.14 x* x* x* x* x* 
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,#2,^16.27      
5 นางสวุรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/      
6 นายก าชยั บญุจิรโชต ิ 1x,2x,4x*,/      
7 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ 1x,2x,3x*,/      
8 น.ส. นิชานนัท์ รัตนเกต ุ 3x,^,B      
9 น.ส. พรรณี คหูาวลัย์ 6x,#3      
10 น.ส. โชติกา วีระศิลป์ 6x      
11 นายอธิเมศร์ ฉตัรวรีย์โชติ 6x      
12 นางสกุานดา พทุธรักษา 6x,//      
13 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^      
14 นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ 6x      
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล บมจ. เอทีพี 30 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
31 

1 นายชาตชิาย พานิชชีวะ x*,4x,5x*,^19.14  
2 ดร.วิวฒัน์ กรมดษิฐ์ x**,5x,#1,^11.69 #4 
3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.14  
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,#2,^16.27  
5 นางสวุรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/  
6 นายก าชยั บญุจิรโชต ิ 1x,2x,4x*,/  
7 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ 1x,2x,3x*,/  
8 น.ส. นิชานนัท์ รัตนเกต ุ 3x,^,B  
9 น.ส. พรรณี คหูาวลัย์ 6x,#3  
10 น.ส. โชติกา วีระศิลป์ 6x  
11 นายอธิเมศร์ ฉตัรวรีย์โชติ 6x  
12 นางสกุานดา พทุธรักษา 6x,//  
13 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^  
14 นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ 6x  
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หมายเหต ุ:  
1. x* : ประธานกรรมการ, x** : รองประธานกรรมการ, x : กรรมการ, 1x : กรรมการบริษัท, 2x* : ประธานกรรมการตรวจสอบ,2x : กรรมการตรวจสอบ, 3x* : ประธานกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง,3x : กรรมการบริหารความเสีย่ง, 4x* : ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน,4x : กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน, 5x* : ประธานกรรมการบริหาร,5x : 
กรรมการบริหาร, 6x : คณะผู้บริหาร, / : กรรมการอิสระ, // : เลขานกุาร, ^ : ผู้ ถือหุ้นสดัสว่นร้อยละ, #1 : ที่ปรึกษา, #2 : กรรมการผู้จดัการ / CEO, #3 : CFO, #4 : ผู้อ านวยการอาวโุส 
และ - : ไมม่ีข้อมลูเปิดเผยโดยอ้างอิงข้อมลูจาก DBD 

2.  บมจ. เอทีพี 30 โดยเป็นสดัสว่นการถือหุ้นถือเมื่อวนัท่ี 13 มกราคม 2564 แสดงตามสว่นท่ี 2-1 ข้อ 7.2 ผู้ ถือหุ้นของคณะกรรมการทัง้ทางตรงและทางอ้อม แสดงเป็นกลุม่ 
3. สดัสว่นการถือหุ้นโดยกลุม่พานิชชีวะ ประกอบด้วย 

-           1! : สดัสว่นการถือหุ้นโดยกลุม่นายชาติชาย พานชิชีวะ (เก่ียวข้องกบั นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทยั พานิชชีวะ / นายพาทศิ พานิชชีวะ / นายสาริศ พานิชชีวะ / 
นางสาวอาภาพศิ พานิชชีวะ) 

- 2! : สดัสว่นการถือหุ้นโดยผา่นบริษัท ชาตชีิวะ จ ากดั (เก่ียวข้องกบั นายชาติชาย พานชิชีวะ / นางสมหะทยั พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริศ พานิชชีวะ / นางสาว
อาภาพิศ พานชิชีวะ)  

- 3! : สดัสว่นการถือหุ้นโดยผา่นบริษัท ชีวาทยั จ ากดั (เก่ียวข้องกบั นายชาติชาย พานชิชีวะ และนางสมหะทยั พานชิชีวะ) 
- 4! : สดัสว่นการถือหุ้นโดยผา่นบริษัท คาเธ่ย์ลสีแพลน จ ากดั (มหาชน) (เก่ียวข้องกบั นายชาตชิาย พานิชชีวะ) 
- 5! : สดัสว่นการถือหุ้นโดยผา่น บริษัท ไพลกัษณ์ จ ากดั และนายชาติชาย พานชิชีวะ และนางสมหะทยั พานิชชีวะ (ซึง่บริษัท ไพลกัษณ์ ถือโดย บริษัท ชาตชีิวะ จ ากดั)  

4. A : สดัสว่นการถือหุ้นโดยผา่นบริษัท กรมดษิฐ์ คอร์ป จ ากดั (เก่ียวข้องกบั ดร.ววิฒัน์ กรมดิษฐ์) 
5. B : นางสาวนิชานนัท์ รัตนเกต ุได้รับแตง่ตัง้ให้เป็น รองกรรมการผู้จดัการ ตามมติที่ประชมุกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 
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รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

รายชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
1. บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ ากดั ให้บริการบ าบดัน า้เสยี 
2. บริษัท ชาตชีิวะ จ ากดั ให้บริการเป็นท่ีปรึกษา 
3. บริษัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 1. ประกอบกิจการก่อสร้างโรงงาน คลงัสนิค้า ซือ้ ขาย 

เช่า และจดัการทรัพย์อื่นเก่ียวกบัโรงงาน คลงัสนิค้า 
2. ประกอบกิจการค้าที่ดิน ท าการจดัสรรท่ีดินและบ้าน 
3. ประกอบกิจการพฒันา ซือ้ขาย อสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่
อาศยั 

4. บริษัท ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ์ จ ากดั การให้เชา่ การขาย การซือ้และด าเนินงานด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ 

5. บริษัท อมตะ ปิโตรเลยีม จ ากดั ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ (เชา่สถานที่ศนูย์การค้าพร้อม
บริการสาธารณปูโภคที่เก่ียวข้อง) 

6. บริษัท กรมดษิฐ์ พาร์ค จ ากดั ให้เชา่อาคาร พร้อมทัง้ให้บริการและสาธารณปูโภคที่
เก่ียวข้องและให้เช่าที่ดิน 

7. บริษัท แก๊สแอนด์เกียร์ โซลชูัน่ส์ จ ากดั ประกอบกิจการจ าหนา่ยอปุกรณ์และเคร่ืองใช้ทาง
อตุสาหกรรม - ค้าปลกี,ค้าสง่ 

8. บริษัท คาเธ่ย์ลสีแพลน จ ากดั (มหาชน) ลซิซิ่ง (ให้เช่าทรัพย์สนิ) เชา่ซือ้ (รถยนต์ เคร่ืองจกัร และ
ทรัพย์สนิอื่น ) 

9. บริษัท ค้าไพบลูย์ จ ากดั เข้าเป็นหุ้นสว่นจ ากดัความรับผิดชอบในห้างหุ้นสว่น
จ ากดั เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทจ ากดัและบริษัทมหาชนจ ากดั 

10. บริษัท ช้างไอแลนด์ รีสอร์ท จ ากดั รีสอร์ทและสปา 
11. บริษัท อสมท. จ ากดั (มหาชน) กิจการสือ่สารมวลชน 
12. บริษัท ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั การให้เชา่ ขาย ซือ้และด าเนินงานด้านอสงัหาริมทรัพย์  
13. บริษัท ดีที แอนด์ จี จ ากดั เข้าเป็นหุ้นสว่นจ ากดัความรับผิดชอบในห้างหุ้นสว่น

จ ากดั หรือเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท 
14. บริษัท ทีทีแอล อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ป่ันเส้นด้ายและทอผ้าซึง่ใช้วตัถดุบิจากเส้นใยสงัเคราะห์ - 

ผู้ผลติ 
15. บริษัท ทนุไพบลูย์ จ ากดั ประกอบกิจการโฮลดิง้ 
16. บริษัท ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) การประกนัวินาศภยั 
17. บริษัท บางกอก คริสตลั จ ากดั อิฐแก้ว กระเบือ้ง-ผู้ผลติ,ค้าสง่ 
18. บริษัท ไพบลูย์ธุรกิจ จ ากดั ให้เชา่อาคารสถานท่ีและเฟอร์นิเจอร์ 
19. บริษัท ไพลกัษณ์ จ ากดั ประกอบธุรกิจโฮลดิง้  
20. บริษัท สมีาธานี จ ากดั ห้องพกั,อาหาร,เคร่ืองดื่ม,อื่นๆ 
21. บริษัท อมตะ วีเอ็น จ ากดั (มหาชน) ประกอบกิจการลงทนุในบริษัทอืน่ๆ 
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รายชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
22. บริษัท อมตะ โฮลดิง้ จ ากดั นายหน้า ตวัแทน สง่ออก อาหารกระป๋อง-สง่ออก 
23. บริษัท เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทวัร์ จ ากดั ประกอบกิจการให้บริการขนสง่พนกังาน 
24. Amata City Bien Hoa Joint Stock Company พฒันาอตุสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม 
25. บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จ ากดั ธุรกิจให้บริการโครงขา่ยเส้นใยแก้วน าแสง เพื่อยกระดบั

ระบบการสือ่สารโทรคมนาคมในนิคมอตุสาหกรรม 
26. Amata City Ha Long Joint Stock Company พฒันาอตุสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม 
27. Amata Asia (Myanmar) Limited โฮลดิง้ 
28. Amata Township Long Thanh Joint Stock 
Company 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศเวยีดนาม 

29. Amata Long Thanh Joint Stock Company พฒันาอตุสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม 
30. Amata Asia Limited โฮลดิง้ 
31. บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) พฒันานิคมอตุสาหกรรมและธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
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สภาพแวดล้อมการควบคุม ( Control Environment) 

 
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 
 

คณะกรรมการและผู้ บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลมุถึง 

  

 1.1.1   การปฎิบตัิหน้าที่ประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ X  
 1.1.2   การปฎิบตัิตอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก X  

1.2 มีข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลมุถึง 

  

 1.2.1   มีข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและพนกังาน ที่เหมาะสม X  
 1.2.2 มีข้อก าหนดห้ามผู้ บริหารและพนักงานปฎิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบักิจการ ซึง่รวมถึงการห้ามคอร์รัปชนัอนัท าให้เกิดความเสียหายตอ่องค์กร28 
X  

 1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น X  
 1.2.4 มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทกุคนรับทราบ เช่น รวมอยู่

ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทกุ
ปี รวมทัง้มีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับทราบ 

 ไมมี่การแจ้ง
บคุคลภายนอก 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct    
 1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับดูแลการปฎิบตัิ 

(compliance unit) 
X  

 1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน X  
 1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร  ไมมี่การ

ประเมินโดย
ภายนอก
องค์กร 

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ 

  

 1.4.1 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม X  
 1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลา

อนัควร 
X  

 1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขัดต่อหลกัความซื่อตตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอนัควร 

X  

28 บริษัทควรก าหนดการควบคมุภายในตามมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชั่นให้เหมาะสมกบัความเสี่ยงของบริษัท 
 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการ
ด้านการควบคุมภายใน 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธ์ิอ านาจเฉพาะของ
คณะกรรมการบริษัทไว้อยา่งชดัเจน 

X  

2.2 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังาน 

X  
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 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.3 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถกูต้องตาม
กฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส าคญัคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ สอบบัญชี ผู้ ตรวจสอบภายใน 
และผู้ รับผิดชอบรายงานทางการเงิน 

X  

2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีความรู้เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆ ได้ 

X  

2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีความเป็น
อิสระในการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งแท้จริง เชน่ ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ไมมี่ความสมัพนัธ์อ่ืนใด อนั
อาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจและปฎิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

X  

2.6 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิเร่ืองการควบคมุภายในส าหรับองค์กร ซึง่ครอบคลมุทัง้
การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคมุ ข้อมลูและการสื่อสาร และ
การติดตาม 

X  

 
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม

เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 
 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคมุภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เชน่ แบง่แยก
หน้าที่ในส่วนงานที่ส าคญั ซึ่งท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึน้ตรงกบั
กรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดัเจน เป็นต้น 

X  

3.2 ผู้บริหารระดับสงูก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมลู 

X  

3.3 มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน 

X  

 
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถที่
เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัินัน้อยา่งสม ่าเสมอ 

X  

4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การให้แรงจงูใจหรือรางวลัตอ่บคุลากรที่มีผลการปฏิบตัิงานดี 
และการจดัการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลเุป้าหมายรวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านีใ้ห้ผู้บริ หาร
และพนกังานทราบ 

X  

4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

X  

4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้ บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม 

X  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ที่ส าคญั กรุณาตรวจสอบตาม
เอกสารแนบ 

X  
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5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและสื่อสารเชิงบงัคบัให้บคุลากรทกุคนมีความรับผิดชอบตอ่
การควบคมุภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตัิ ในกรณีที่จ าเป็น 

X  

5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน การสร้างแรงจงูใจ และการให้รางวลั ที่
เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบตัิตาม Code of Conduct และวตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และระยะ
ยาวของบริษัท 

X  

5.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจงูใจและการให้รางวลัอยา่งตอ่เน่ืองโดยเน้นให้สามารถ
เช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบตัติามความควบคมุภายในด้วย 

X  

5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พจิารณาไมใ่ห้มีการสร้างแรงกดดนัที่มากเกินไปในการปฏบิตัิหน้าที่ของ
บคุลากรแตล่ะคน 

X  

 
การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

 
6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1 บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดง
ได้วา่รายการในรายงงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษัทได้ถกูต้อง 
มีมลูคา่เหมาะสม และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

X  

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัที่ส าคญั เช่น ผู้ ใช้รายงานทางการ
เงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

X  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอยา่งแท้จริง X  
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้

ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมขององค์กร 
X  

 
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทัง้

องค์กร 
 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบคุวามเสี่ยงทกุประเภทซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจทัง้ระดบัองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน 
และหน้าที่งานตา่งๆ 

X  

7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทกุประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึง
ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

X  

7.3 ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเสี่ยง X  
7.4 บริษัทได้ประเมินความส าคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตกุารณ์  และผลกระทบที่อาจ

เกิดขึน้ 
X  

7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏบิตัิงานเพื่อจดัการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนัน้ 
(acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความ
เสี่ยง(sharing) 

X  
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8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริตในการประเมินความเส่ียงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ต่อองค์กร 
 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึน้ โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดท ารายงาน
ทางการเงินเท็จ การท าให้สญูเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน่ การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุภายใน
(management override of  internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมลูในรายงานที่ส าคญั การได้มาหรือใช้
ไปซึง่ทรัพย์ โดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

X  

8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่ก าหนด
แล้ว รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิ่งจงูใจ หรือผลตอบแทนแก่พนกังานแล้วด้วยวา่ ไมมี่
ลกัษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตัง้เป้าหมายยอดขายบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริง
จนท าให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

X  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต และมาตรการที่
บริษัทด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

X  

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว้ X  
 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 
 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคมุ
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้อย่าง
เพียงพอแล้ว 

X  

9.2 บริษัทประเมินความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้อย่าง
เพียงพอแล้ว 

 ไมมี่นโยบาย
เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการ
ท าธุรกิจ 

9.3 บริษัทประเมินความเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจการควบคมุภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

X  

 
มาตรการควบคุม (Control Activities) 

 
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1   มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 
สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงานรวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆ  

X  

10.2 
 

 

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเก่ียวกับธุรกรรมด้านการเงินการจดัซือ้และการบริหาร
ทัว่ไป ตลอดจนการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ และล าดบัชัน้การอนมุตัิของผู้บริหารในแตล่ะระดบัไว้อยา่ง
ชดัเจนรัดกมุ เพื่อให้สามารถป้องกนัการทจุริตได้ เชน่ มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนมุตัิของผู้บริหาร
แตล่ะระดบั ขัน้ตอนในการอนมุตัิโครงการลงทนุ ขัน้ตอนการจดัซือ้และวิธีการคดัเลือกผู้ขาย การบนัทกึข้อมลู
รายละเอียดการตดัสินใจจดัซือ้ ขัน้ตอนการเบิกจา่ยวสัดอุปุกรณ์ หรือ การเบิกใช้เคร่ืองมือตา่งๆ เป็นต้น โดย
ได้จดัให้มีกระบวนการส าหรับกรณีตา่งๆ ดงันี ้

  

 10.2.1 การเก็บรวบรวมมข้อมลูเก่ียวกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทัง้บุคคลที่เก่ียวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการ

X  
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 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็น
ปัจจบุนัเสมอ 

 10.2.2 กรณีที่บริษัทอนมุตัิธุรกรรมหรือท าสญัญากบัผู้ที่เก่ียวข้องในลกัษณะที่มีผลผกูผนักบับริษัทในระยะ
ยาวไปแล้ว เช่น การท าสญัญาซือ้ขายสินค้า การให้กู้ยืม การค า้ประกัน บริษัทได้ติดตามให้มัน่ใจ
แล้วว่า มีการปฎิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น 
ติดตามการช าระคืนหนีต้ามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

X  

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคมุแบบ manual และ 
automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและติดตาม 

X  

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคมุภายในในทกุระดบัขององค์กร เช่น ทัง้ระดบักลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน 
ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

X  

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ต่อไปนี ้ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลา่วคือ 
       (1) หน้าที่อนมุตัิ 
       (2) หน้าที่บนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ 
       (3) หน้าที่ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน 

X  

 
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเก่ียวข้องกันระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบตัิงานและการ
ควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

X  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้เหมาะสม X  
11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้เหมาะสม X  
11.4 บริษัทควรก าหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันาและการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความ

เหมาะสม 
X  

 
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดส่ิงที่คาดหวังและขัน้ตอนการปฏิบัติ เพื่อให้

นโยบายที่ก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ ผู้ บริหาร หรือผู้ ที่
เก่ียวข้องกับบุคคลดงักลา่ว ต้องผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิที่ก าหนด เช่น ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของส านักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของ
บริษัทไปใช้สว่นตวั 

X  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไมมี่สว่นได้เสียในธุรกรรมนัน้ X  
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ และ

พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากบับคุคลภายนอก (at arms’ length basis) 
X  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมทัง้ก าหนดแนวทางให้
บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตัิ (หากบริษัทไม่มีเงิน
ลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมไมต้่องตอบข้อนี)้ 

X  

12.5 บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการปฏิบตัิโดยผู้บริหารและพนกังาน X  
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 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่ เหมาะสม โดยบุคลกกรที่มี

ความสามารถ รวมถึงการครอบคลมุการกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน 
X  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ X  
 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13.   องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 
 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทก าหนดข้อมลูที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทัง้ข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคณุภาพและ
เก่ียวข้องตอ่งาน 

X  

13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู X  
13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่ง

ข้อมลูที่ส าคญั เชน่ รายละเอียดของเร่ืองที่เสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท ทางเลือกตา่งๆ 
X  

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการประชมุที่ระบขุ้อมลูที่
จ าเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

X  

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลงัเก่ียวกับความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกข้อซกัถามของ
กรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเ่ห็นด้วยกับ
เร่ืองที่เสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

X  

13.6  บริษัทมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้   
 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ X  
 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้ สอบบัญชีหรือผู้ ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน 

บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อยา่งครบถ้วนแล้ว 
X  

 
14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อ

การสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 
 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมลูภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อ
สนบัสนนุการควบคมุภายใน 

X  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูที่ส าคญัถึงคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การ
ก าหนดบุคคลที่เป็นศนูย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมลูอ่ืนจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทัง้การติดต่อ
สอบถามข้อมลูจากผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจดัประชมุระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่
คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการ
ประชมุคณะกรรมการ เป็นต้น 

X  

14.3 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้บคุคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมลู
หรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (Whistle-blower hotline)ได้อยา่งปลอดภยั 

X  
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15.   องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมลูกับผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดัให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ์ 
ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น (infor@atp30.com) 

X  

15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้ผู้ มีส่วนได้เสีย ภายนอกองค์กรสามารถแจ้ง
ข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistleblower hotline) แก่บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 

X  

 
ระบบการติดตาม  (Monitoring Activities) 

 
16.   องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน 

เหมาะสม 
 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนกังาน
ปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เชน่ ก าหนดให้แตล่ะสว่นงานติดตามการ
ปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และ
รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น 

X  

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือ
การประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

X  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของบริษัท X  

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ X  

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ X  

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) 

X  

 
17.   องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง

ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่าง
ทนัทว่งที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้แตกตา่งจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้อยา่งมีนยัส าคญั 

X  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้   

 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี
เหตกุารณ์ทจุริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระท าที่ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจ
กระทบตอ่ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

X  

 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เร่ิมด าเนินการ
จดัการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนั
ควร 

X  

 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ 

X  

 





 

 

บริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) 
รำยงำน และ งบกำรเงิน 
31 ธนัวำคม 2563 

 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบดว้ย                       
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
และงบกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย
กำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค                               
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
บริษทัฯตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนด
นั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

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

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

มลูค่าคงเหลือของยานพาหนะส าหรับขนส่ง 

ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 10 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมียอดคงเหลือของ                       
มูลค่ำสุทธิของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งจ ำนวน 635 ลำ้นบำท และมีค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
จ ำนวน 60 ลำ้นบำท ซ่ึงในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำดงักล่ำวผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำ
คงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งเหล่ำนั้น ดงันั้นกำรประมำณมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำน
ดงักล่ำวจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อจ ำนวนของค่ำเส่ือมรำคำท่ีบนัทึกในระหวำ่งปี 

ขำ้พเจำ้ไดท้  ำควำมเขำ้ใจและประเมินกระบวนกำรท่ีฝ่ำยบริหำรเลือกใชใ้นกำรพิจำรณำมูลค่ำคงเหลือของ
ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินขอ้สมมติและวธีิกำรท่ีผูเ้ช่ียวชำญ เช่น ตวัแทนจ ำหน่ำยยำนพำหนะ
ส ำหรับขนส่งแต่ละประเภท ใชใ้นกำรค ำนวณหำมูลค่ำคงเหลือของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งตำมควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในอดีตของผูเ้ช่ียวชำญ รวมถึงกำรเปรียบเทียบมูลค่ำคงเหลือดงักล่ำวกบัขอ้มูลตลำดภำยนอก 

การรับรู้รายได้จากการให้บริการ 

บริษทัฯประกอบธุรกิจหลกัในกำรให้บริกำรขนส่งซ่ึงรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีมีมูลค่ำท่ีเป็น
สำระส ำคญัและเป็นเกณฑช้ี์วดัหลกัในแง่ผลกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจซ่ึงผูบ้ริหำรและผูใ้ชง้บกำรเงินใหค้วำมสนใจ 
เน่ืองจำกกำรเพิ่มข้ึนหรือลดลงของรำยไดจ้ะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯโดยตรง ดว้ยเหตุน้ี
ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญัเก่ียวกบัมูลค่ำและงวดเวลำในกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรตำมนโยบำยกำรบญัชีของ
บริษทัฯท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5.1 

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

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง             
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้     
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้น       
มีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุป
ไดว้ำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้
ไม่พบวำ่มีเร่ืองดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน          
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

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

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด          
และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือ             
ควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะ
สำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิด
จำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อ
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ขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใช้
งบกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                 
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ี 

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

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ           
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ           
กำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

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

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

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

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ี                   
ไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ                
หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้          
เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์         
ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

กรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

กรุงเทพฯ: 25 กุมภำพนัธ์ 2564 



ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 39,960,822            40,909,652            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 59,968,646            59,763,718            

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 957,112                 791,400                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 3,666,549              3,802,890              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,184,129              16,237,221            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 111,737,258          121,504,881          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 9 -                            839,331

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 10 634,663,611          587,615,155          

ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 11 73,815,878            43,847,023            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 961,757                 1,582,141              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 709,441,246          633,883,650          

รวมสินทรัพย์ 821,178,504          755,388,531          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)



ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 12 -                            11,967,609

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13 44,975,049            39,867,633            

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 7,460,000              830,000                 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 103,083,736          94,730,614            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,763,369              2,334,881              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 157,282,154          149,730,737          

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 34,326,300            21,170,000            

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 162,291,433          137,496,219          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 33,947,714            30,521,375            

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16 10,277,032            8,615,405              

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,557,500              2,263,500              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 243,399,979          200,066,499          

รวมหนีสิ้น 400,682,133          349,797,236          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 17

   ทนุจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 617,310,058 หุ้น

      (2562: หุ้นสามญั 618,750,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 154,327,514          154,687,500          

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 617,310,058 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 154,327,514          154,327,514          

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 180,575,750          180,575,750          

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 18 12,340,000            10,900,000            

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 73,253,107            59,788,031            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 420,496,371          405,591,295          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 821,178,504          755,388,531          

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

(หน่วย: บาท)



หมายเหตุ 2563 2562

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการ 391,093,952           456,961,077           

รายไดอ่ื้น 597,060                  1,773,567               

รวมรายได้ 391,691,012           458,734,644           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุการให้บริการ 302,989,501           339,566,728           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 43,538,997             51,723,460             

รวมค่าใช้จ่าย 346,528,498           391,290,188           

ก าไรจากการด าเนินงาน 45,162,514             67,444,456             

รายไดท้างการเงิน 42,816                    156,684                  

ตน้ทนุทางการเงิน 19 (11,013,058)            (12,891,285)            

ขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 8 (1,441,779)              -                              

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 32,750,493             54,709,855             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (4,000,412)              (7,888,968)              

ก าไรส าหรับปี 28,750,081             46,820,887             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                              (912,962)                 

หกั: ผลกระทบภาษีเงินได้ 21 -                              182,592                  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี -                              (730,370)                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 28,750,081             46,090,517             

ก าไรต่อหุ้น 22

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.047                      0.079                      

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.047                      0.078                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563



บริษทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน)

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 130,865,945              21,048,125                124,267,984              8,500,000                  50,372,736                335,054,790              
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 23,461,569                (21,048,125)               56,307,766                -                                 -                                 58,721,210                
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18) -                                 -                                 -                                 2,400,000                  (2,400,000)                 -                                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                                 -                                 -                                 -                                 (34,275,222)               (34,275,222)               
ก าไรส าหรับปี -                                 - - -                                 46,820,887                46,820,887                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                 - - -                                 (730,370)                    (730,370)                    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 46,090,517                46,090,517                
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 154,327,514              -                                 180,575,750              10,900,000                59,788,031                405,591,295              

-                                 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 154,327,514              -                                 180,575,750              10,900,000                59,788,031                405,591,295              
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีใหม่ (หมายเหตุ 4) -                                 -                                 -                                 -                                 (1,498,814)                 (1,498,814)                 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 154,327,514              -                                 180,575,750              10,900,000                58,289,217                404,092,481              
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18) -                                 -                                 -                                 1,440,000                  (1,440,000)                 -                                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                                 -                                 -                                 -                                 (12,346,191)               (12,346,191)               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - ก าไรส าหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 28,750,081                28,750,081                
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 154,327,514              -                                 180,575,750              12,340,000                73,253,107                420,496,371              

-                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ก าไรสะสม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)



2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 32,750,493              54,709,855              

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 63,962,429              57,597,376              

   ขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 1,441,779                -                              

   ก  าไรจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง -                              (270,008)                 

   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 56,688 11,255

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,817,327                2,968,624                

   รายไดท้างการเงิน (42,816)                   (156,684)                 

   ตน้ทนุทางการเงิน 11,013,058              12,891,285              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 110,998,958            127,751,703            

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (3,520,224)              (1,852,545)              

   อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง (165,712)                 (14,701)                   

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,160,676                (1,071,839)              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 325,619                   (713,467)                 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (6,641,950)              1,408,090                

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -571,512 1,426,513

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 294,000                   295,000                   

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 108,879,855            127,228,754            

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (155,700)                 (267,601)                 

   รับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 4,067,306                3,395,140                

   จ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (3,865,919)              (4,515,035)              

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 108,925,542            125,841,258            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)



บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 839,331                   (10,260)                   

จ่ายช าระเจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น (178,109)                 (704,388)                 

ซ้ือยานพาหนะส าหรับขนส่ง อาคารและอุปกรณ์ (19,816,788)            (7,854,580)              

ซ้ือท่ีดิน -                              (34,183,931)            

เงินสดรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง -                              1,300,000                

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 42,816                     156,684                   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (19,112,750)            (41,296,475)            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (11,967,609)            5,554,177                

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น 5,000,000                -                              

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้น (5,000,000)              -                              

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 23,416,300              22,000,000              

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาว (3,630,000)              -                              

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ -                              58,721,210              

จ่ายช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (75,168,507)            (120,818,173)          

จ่ายดอกเบ้ีย (11,061,060)            (12,891,285)            

จ่ายเงินปันผล (12,350,746)            (34,268,879)            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (90,761,622)            (81,702,950)            

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (948,830)                 2,841,833                

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 40,909,652              38,067,819              

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 39,960,822              40,909,652              

-                          -                          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด 

   สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจากการท าสญัญาเช่า 103,464,697            37,329,000              

   ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 11,932,030              178,109                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท เอทพี ี30 จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 
ท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์
ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำร
ของบริษทัฯติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำ
ของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำร
และดุลยพินิจในประเด็นต่ำงๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำออกตำม               
ควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย  งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน                      
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ                      
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 
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กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญั              
ต่องบกำรเงินของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มี                         
กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและ         
กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำก              
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร                        
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษัทฯจำกกำรรับรู้รำยกำร            
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยไม่จ  ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมี
กำรดอ้ยคำ่ดำ้นเครดิตเกิดข้ึนจริง 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และ                 
กำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มำตรฐำนฉบับน้ีได้ก ำหนดหลักกำรของกำรรับรู้รำยกำร              
กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำกำรเงิน 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกรำคม 2564 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น         
กำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯพิจำรณำว่ำมำตรฐำนดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่อ                     
งบกำรเงินของบริษทัฯในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั  

4. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่            
มำถือปฏิบัติ 

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3 บริษัทฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน                    
กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัในระหวำ่งปีปัจจุบนั               
โดยบริษทัฯไดเ้ลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เน่ืองจำก
กำรน ำมำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
  ผลกระทบจำก  
 

31 ธนัวำคม 
2562 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ                     
ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำน               
กำรรำยงำน               
ทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

1 มกรำคม 
2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 59,764 (1,874) - 57,890 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 16,237 - (628) 15,609 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     
ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 43,847 - 5,480 49,327 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี (94,731) - (1,577) (96,308) 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (137,496) - (3,275) (140,771) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (30,521) 375 - (30,146) 
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (59,788) (1,499) - (58,289) 

4.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ผลกระทบท่ีมีต่อก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน                                  
กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติัคร้ังแรกเกิดจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

 บริษทัฯวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยวธีิรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
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4.2 สัญญำเช่ำ 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนด้วยมูลค่ำปัจจุบันของเงินจ่ำยช ำระตำม           
สัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563           
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน บริษทัฯรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำด้วยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16         
มำถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก 

(หน่วย: พนับำท) 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,365 
หกั: สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ (99) 
บวก: สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำ  3,784 
หกั: สัญญำท่ีพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร (939) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (259) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 4,852 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 232,227 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 237,079 

อตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ร้อยละต่อปี) 3.72 - 4.50 
  
ประกอบดว้ย  
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำหมุนเวียน 96,308 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำไม่หมุนเวยีน 140,771 

 237,079 

5. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

5.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

รำยได้ค่ำบริกำร 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือกิจกำรใหบ้ริกำรเรียบร้อยแลว้ 

 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ีย                    
ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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5.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

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

5.3 อะไหล่และวสัดุส้ินเปลอืง 

 อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่รำคำใด                                
จะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรเม่ือมีกำรเบิกใช ้

5.4 ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ทีด่ิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำ
ตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของ
สินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง   10 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ   5 และ 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน   5 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้   5 ปี 
ยำนพำหนะ       5 ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน ยำนพำหนะส ำหรับขนส่งระหว่ำงประกอบ และสินทรัพยร์ะหวำ่ง
ก่อสร้ำง 

บริษทัฯตดัรำยกำรยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้น
ออกจำกบญัชี 

5.5 ต้นทุนกำรกู้ยมื 

ตน้ทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำน             
ในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพย์นั้น           
จะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวด                   
ท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 
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5.6 สัญญำเช่ำ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัฯจะบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำทุกสัญญำ  ณ วนัท่ี
สินทรัพยท่ี์เช่ำพร้อมใชง้ำน (วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล) ยกเวน้สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุไม่เกิน 12 เดือนหรือสัญญำ
เช่ำสินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำต ่ำบริษทัฯจะบนัทึกค่ำเช่ำเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ  

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ และปรับปรุง
ด้วยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ (ถ้ำมี) รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ประกอบด้วย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรก และจ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
ช ำระในวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หักดว้ยเงินชดเชยหรือผลตอบแทนอ่ืน               
ท่ีไดรั้บจำกผูใ้หเ้ช่ำ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ค  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรือ              
อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยห์ำกมีกำรโอนควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยท่ี์เช่ำให้กบั
บริษทัฯเม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำเช่ำ ดงัน้ี 

พื้นท่ีอำคำรและลำนจอดรถ  ตำมอำยสุัญญำเช่ำ 
อุปกรณ์  ตำมอำยสุัญญำเช่ำ 
ยำนพำหนะ       5 ปี 
ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง   10 ปี 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและ
อุปกรณ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุ              
สัญญำเช่ำ คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯ 
หลังจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลมูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ียของ         
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ และจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมี        
กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ 
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นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

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

สัญญำเช่ำยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของ        
ส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน
รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

5.7 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯหรือ                                  
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

5.8 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชห้รือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯ หำกมี
ขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน หมำยถึง 
มูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

5.9 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนักงำนได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสมทบ             
และเงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพย์
ของบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

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

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

5.10 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษัทฯจะบันทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต                             
ได้เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป                     
เพื่อปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

5.11 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ
จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

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

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะไม่มีก ำไร   
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.12 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 บริษทัฯรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมบวกตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 
ยกเวน้ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีบริษทัฯรับรู้ดว้ยรำคำของรำยกำรตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้
รำยได ้และจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชว้ิธี
ดอกเบ้ียท่ีแท้จริง และต้องมีกำรประเมินกำรด้อยค่ำ ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร  
กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน บริษทัฯจะตดั
รำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินออกจำกบญัชีเม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง 
หรือเม่ือบริษัทฯโอนสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสด ควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้ งหมดหรือ                     
กำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนกำรท ำรำยกำรและ
จดัประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีดอกเบ้ีย                  
ท่ีแท้จริง ซ่ึงค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือต้นทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอัตรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริงนั้ นด้วย                    
ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนทำงกำรเงิน ทั้งน้ีบริษทัฯจะตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินเม่ือมีกำรปฏิบติัตำม กำรยกเลิก หรือ
กำรส้ินสุดลงของภำระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหักกลบกันและแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
เม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใช้ได้ตำมกฎหมำยในกำรหักกลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ และมีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระ 
ดว้ยยอดสุทธิ หรือจะรับสินทรัพยพ์ร้อมช ำระหน้ีสิน 
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 บริษัทฯพิจำรณำควำมเส่ียงด้ำนเครดิตและกำรผิดสัญญำจำกกำรค้ำงช ำระกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำ 
และข้อมูลภำยในหรือข้อมูลภำยนอกอ่ืน และรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 
ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินโดยค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแสเงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำ 
กบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีบริษทัฯคำดวำ่จะไดรั้บช ำระ และคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณ
ของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนส ำหรับลูกหน้ีกำรค้ำ โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำก
ประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้ม
ทำงดำ้นเศรษฐกิจ 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่ำเผื่อหน้ี 
สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

5.13 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

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

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  
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 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ ำ 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ          
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ี       
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน     
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ 

 กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 ค่ำเผือ่ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ท่ีมี
ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของบริษทัฯอำจไม่ไดบ้่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดข้ึนจริง           
ในอนำคต 

 ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ทีด่ิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

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

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

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไป
ตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน
เหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2563 2562 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่วข้องกนั    
ตน้ทุนบริกำรรถร่วม 4.3 4.9 อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำย 4.3 6.3 อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 1.5 2.1 อตัรำตำมสัญญำ 
ค่ำท่ีปรึกษำ 0.6 0.6 อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 

 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562                           
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2563 2562 
ค่ำเบีย้ประกนัภัยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 325 3,300 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - บุคคลและกจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 13)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหำรร่วมกนั) 782 875 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหำรและนอ้งชำยกรรมกำรผูจ้ดักำร) 319 320 

 1,101 1,195 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 13)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 330 2,901 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,900 13,591 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 794 1,741 
รวม 13,694 15,332 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคงคำ้ง
นบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ ไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2563 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 56,496 53,906 
คำ้งช ำระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน 932 1,958 
    3 - 6 เดือน - 955 
    6 - 12 เดือน 854 160 
    มำกกวำ่ 12 เดือน 2,461 396 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 60,743 57,375 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (3,315) - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 57,428 57,375 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรคำ้งรับ 2,401 1,867 
เงินทดรองจ่ำย 140 82 
ลูกหน้ีอ่ืน - 440 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 59,969 59,764 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 4)  1,874 
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน  1,441 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  3,315 

9. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือของเงินฝำกธนำคำรน้ีบริษทัฯไดน้ ำไปค ้ำประกนัหนงัสือค ้ำประกนัธนำคำร 
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10. ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 
 (หน่วย: พนับำท) 

  
ยำนพำหนะ 
ส ำหรับขนส่ง 

ยำนพำหนะ 
ส ำหรับขนส่ง 

ระหวำ่งประกอบ 

รวม 
ยำนพำหนะ 
ส ำหรับขนส่ง 

 
สินทรัพย ์
สิทธิกำรใช ้

 
 

รวม 

รำคำทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 835,686 200 835,886 - 835,886 
ซ้ือเพ่ิม 43,308 675 43,983 - 43,983 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (2,553) - (2,553) - (2,553) 

โอน (911) (564) (1,475) - (1,475) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 875,530 311 875,841 - 875,841 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้           
   (หมำยเหตุ 15) (414,686) - (414,686) 414,686 - 
ซ้ือเพ่ิม 4,083 136 4,219 103,221 107,440 
ตดัจ ำหน่ำย (245) - (245) - (245) 

โอน 136 (447) (311) - (311) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 464,818 - 464,818 517,907 982,725 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 234,524 - 234,524 - 234,524 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 55,507 - 55,507 - 55,507 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (1,523) - (1,523) - (1,523) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีโอน (282) - (282) - (282) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 288,226 - 288,226 - 288,226 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้               
   (หมำยเหตุ 15) (70,886) - (70,886) 70,886 - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 26,948 - 26,948 33,083 60,031 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย (196) - (196) - (196) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 244,092 - 244,092 103,969 348,061 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 587,304 311 587,615 - 587,615 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 220,726 - 220,726 413,938 634,664 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี      

2562 (รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้บริกำร)     55,507 

2563 (รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้บริกำร)     60,031 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯมียำนพำหนะส ำหรับขนส่งจ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้                                    
แต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ  
125 ลำ้นบำท (2562: 81 ลำ้นบำท) 
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11. ทีด่ิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับำท) 
  

 
ท่ีดิน 

 
ส่วนปรับปรุง 
อำคำรเช่ำ 

 
เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 

 
 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

 
 

ยำนพำหนะ 

 
ทรัพยสิ์น 

ระหวำ่งก่อสร้ำง 

รวม 
ท่ีดิน ส่วนปรับปรุง
อำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 

 
สินทรัพย ์
สิทธิกำรใช้ 

 
 

รวม 

รำคำทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - 8,789 5,336 1,669 1,635 - 17,429 - 17,429 
ซ้ือเพิ่ม 34,184 154 866 154 - 204 35,562 - 35,562 
ตดัจ ำหน่ำย - - (132) (4) - - (136) - (136) 
โอน - 50 - 14 1,475 (64) 1,475 - 1,475 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 34,184 8,993 6,070 1,833 3,110 140 54,330 - 54,330 
รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(หมำยเหตุ 4, 15) - - - - - - - 5,480 5,480 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(หมำยเหตุ 15) - - - - (1,475) - (1,475) 1,475 - 
ซ้ือเพิ่ม - 100 133 136 - 27,161 27,530 244 27,774 
ตดัจ ำหน่ำย - - (51) (23) - - (74) - (74) 
โอน - 30 - 311 - (30) 311 - 311 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - 48 48 - 48 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 34,184 9,123 6,152 2,257 1,635 27,319 80,670 7,199 87,869 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - 2,996 3,877 1,225 460 -  8,558 - 8,558 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 686 617 154 311 - 1,768 - 1,768 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย - - (122) (3) - - (125) - (125) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีโอน - - - - 282 - 282 - 282 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 3,682 4,372 1,376 1,053 - 10,483 - 10,483 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(หมำยเหตุ 15) - - - - (429) - (429) 429 - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 619 528 215 163 - 1,525 2,111 3,636 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย - - (47) (19) - - (66) - (66) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 4,301 4,853 1,572 787 - 11,513 2,540 14,053 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 34,184 4,822 1,299 685 848 27,319 69,157 4,659 73,816 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี          
2562 (จ ำนวน 1.6 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้บริกำร)   1,768 

2563 (จ ำนวน 1.8 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้บริกำร)   3,636 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯมีส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงิน
ประมำณ 6 ลำ้นบำท (2562: 5 ลำ้นบำท) 

บริษทัฯไดรั้บเงินกูย้ืมจำกธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อใชใ้นกำรก่อสร้ำงอำคำรและไดร้วมตน้ทุนกำรกูย้มื
เขำ้เป็นรำคำทุนของโครงกำรโดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัรำร้อยละ 3.72 

บริษัทฯได้น ำท่ีดินและอำคำรมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี จ  ำนวนประมำณ 34 ล้ำนบำท (2562: 34 ล้ำนบำท)                 
ไปค ้ำประกนัเงินกูย้มืท่ีไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชยด์งักล่ำว 

12. เงินเบิกเกนิบัญชีธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรท่ียงัไม่ได้เบิกใช้จ  ำนวน 31 ล้ำนบำท                    
(2562: 19 ลำ้นบำท) 

13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับำท) 
 2563 2562 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 27,023 28,641 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) 1,101 1,195 
เจำ้หน้ีอ่ืน 884 1,034 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือทรัพยสิ์น 11,932 178 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 3,483 5,735 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) 330 2,901 
เงินทดรองรับ 222 184 
รวม 44,975 39,868 

14. เงินกู้ยมืระยะยำว 

(หน่วย: พนับำท) 
 2563 2562 
เงินกูย้มืระยะยำว 41,786 22,000 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (7,460) (830) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 34,326 21,170 
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ในปี 2562 และ 2563 บริษทัฯได้เบิกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรพำณิชย์แห่งหน่ึงจ ำนวน 30.4 ล้ำนบำท                    
ซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้เป็นรำยเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนธันวำคม 2563 และคิดดอกเบ้ียในอตัรำท่ีอำ้งอิงกบั
อตัรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมขั้นต ่ำ เงินกู้ยืมดงักล่ำวค ้ ำประกนัโดยกำรจดทะเบียนจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง             
และในปี 2563 บริษทัฯไดท้ยอยจ่ำยคืนเงินตน้แลว้เป็นจ ำนวน 3.6 ลำ้นบำท 

นอกจำกนั้ น ในเดือนเมษำยน 2563 บริษัทฯได้รับเงินกู้ยืมจำกธนำคำรแห่งเดียวกันตำมมำตรกำร           
สินเช่ือดอกเบ้ียต ่ำเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบกำรท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 
(COVID-19) จ  ำนวน 15 ลำ้นบำท ซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้เป็นรำยเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนเมษำยน 2565                              
และคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 2 โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกู้ท่ียงัไม่ได้เบิกใช้เป็นจ ำนวน                             
9.6 ลำ้นบำท (2562: 18 ลำ้นบำท) 

15. สัญญำเช่ำ 

บริษทัฯท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ โดยมีอำยสุัญญำระหวำ่ง 1 - 5 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
  ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์  

 ยำนพำหนะ
ส ำหรับขนส่ง 

พ้ืนท่ีอำคำร 
และลำนจอดรถ 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 

 
ยำนพำหนะ 

 
รวม 

รวมสินทรัพย์
สิทธิกำรใช ้

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 343,800 5,076 404 1,046 6,526 350,326 
เพ่ิมข้ึน 103,221 242 2 - 244 103,465 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (33,083) (1,860) (103) (148) (2,111) (35,194) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 413,938 3,458 303 898 4,659 418,597 

ข) หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 (หน่วย: พนับำท) 
   2563 2562 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ   279,816 244,837 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย   (14,441) (12,610) 
รวม   265,375 232,227 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (103,084) (94,731) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 162,291 137,496 

กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมำยเหตุ 27.1
ภำยใตห้วัขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
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ค) ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำทีรั่บรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 35,194 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 9,668 

16. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2563 2562 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 8,615 5,001 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:   
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  1,610 1,484 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 207 171 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต - 1,314 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนทำงกำรเงิน - 913 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (155) (268) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 10,277 8,615 

 ในปี 2562 บริษัทฯบันทึกส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มข้ึนจ ำนวน 1.3 ล้ำนบำท                
จำกกำรก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 โดยรับรู้
ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปี 2562 เน่ืองจำกเป็นกำรแก้ไข
โครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

 บริษทัฯคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ เป็นจ ำนวนประมำณ                                 
0.1 ลำ้นบำท (2562: 0.3 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯประมำณ 12 ปี (2562: 12 ปี) 
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 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 2563 2562 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 1.4 1.6 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต (ข้ึนอยูก่บัชนิดกำรจำ้งงำน) 4 - 6 4 - 6 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 
อตัรำคิดลด (0.4) 0.5 (0.3) 0.3 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 0.5 (0.5) 0.4 (0.3) 

17. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2563 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ
จำกจ ำนวน 154.69 ลำ้นบำท (หุน้สำมญัจ ำนวน 618.75 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท) เป็นจ ำนวน 
154.33 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญจ ำนวน  617.31 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท) โดยกำรยกเลิก                  
หุ้นสำมญัท่ียงัไม่ได้จ  ำหน่ำยจ ำนวน 1.44 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท ซ่ึงส ำรองไวส้ ำหรับ              
กำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ATP30-W1) และบริษทัฯได้จดทะเบียนกำรลด            
ทุนจดทะเบียนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 15 เมษำยน 2563 

18. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วย                   
ยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

19. ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 (หน่วย: พนับำท) 

 2563 2562 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม 1,345 731 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียของหน้ีสินจำกสัญญำเช่ำ 9,668 12,160 

รวม 11,013 12,891 
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20. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

21. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2563 2562 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 199 712 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:   
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว                                      

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 3,801 7,177 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 4,000 7,889 

  จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2563 2562 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขำดทุนจำกประมำณ

กำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - (183) 

  

 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2563 2562 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 111,759 116,749 
ค่ำใชจ่้ำยรถร่วม 38,066 57,743 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 63,962 57,597 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัและค่ำ พ.ร.บ. 18,144 16,266 
ค่ำน ้ำมนั 72,011 95,682 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัรถยนต ์ 24,399 24,614 
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 รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2563 2562 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 32,750 54,710 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 6,550 10,942 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:   

ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 141 40 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม (2,691) (3,093) 

รวม (2,550) (3,053) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 4,000 7,889 

  

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2563 2562 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 2,055 1,723 
ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 663 - 

รวม 2,718 1,723 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 26,110 24,798 
สัญญำเช่ำ (2562: หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน) 10,555 7,446 

รวม 36,665 32,244 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 33,947 30,521 
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22. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ ำนวน                 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  

 ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของ
จ ำนวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมัญท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปีกับจ ำนวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของ                 
หุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญั โดยสมมติวำ่
ไดมี้กำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัตน้งวด 

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลด แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 ก ำไรส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

จ ำนวนหุน้สำมญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั ก ำไรต่อหุน้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก ำไรส ำหรับปี 28,750 46,821 617,310 590,434 0.047 0.079 

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

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯสมมติวำ่                         
มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 28,750 46,821 617,310 601,478 0.047 0.078 

23. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด

ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน          
ของบริษทัฯคือ กรรมกำรผูจ้ดักำรของบริษทัฯ 

 บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียวคือ ให้บริกำรรถรับส่ง
พนักงำน และบริษัทฯด ำ เนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียวคือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผล                      
กำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้     
เกณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน  
ดังนั้น รำยได้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำน                
ตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้ 
ในปี 2563 และ 2562 บริษัทฯไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10                       
ของรำยไดข้องกิจกำร 
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24. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 ของเงินเดือน 
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เค มำสเตอร์พูลฟันด์ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว            
และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้ นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯ                      
ในปี 2563 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 1.3 ลำ้นบำท (2562: 1.2 ลำ้นบำท) 

25. เงินปันผล 
 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (ลำ้นบำท) (บำท) 

เงินปันผลประจ ำปี 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                
เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2562 21.9 0.04 

เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ                
เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2562 12.3 0.02 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2562  34.2 0.06 

    
เงินปันผลประจ ำปี 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                

เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2563 12.4 0.02 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2563  12.4 0.02 

26. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

26.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำน โรงจอดรถ

และลำนจอดรถจ ำนวน 1.3 ลำ้นบำท 

26.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำร 
 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำบริกำรต่ำงๆ เช่น สัญญำกำรดูแลรักษำควำมปลอดภยั อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ

โดยเฉล่ีย 1 - 4 ปี 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยภำยในหน่ึงปีภำยใตส้ัญญำบริกำรจ ำนวน 
0.1 ลำ้นบำท (2562: 0.9 ลำ้นบำท) 

26.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯมีหนังสือค ้ ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ ำนวนเงิน 13 ลำ้นบำท (2562: 6.7 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ 
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27. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

27.1 วตัถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้
และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะยำวและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ บริษทัฯมีควำมเส่ียง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และเงินฝำกธนำคำร โดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือ มูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ลูกหน้ีการค้า 

บริษทัฯบริหำรควำมเส่ียงโดยใช้นโยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเช่ืออยำ่งเหมำะสม รวมถึง
บริษทัฯมีกำรติดตำมยอดคงคำ้งของลูกหน้ีกำรคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอจึงไม่คำดวำ่จะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงิน              
ท่ีมีสำระส ำคญั และกำรให้สินเช่ือของบริษทัฯเป็นกำรให้สินเช่ือแบบไม่กระจุกตวัสูง เน่ืองจำกบริษทัฯ            
มีฐำนลูกคำ้จ ำนวนมำกและอยูห่ลำกหลำยกลุ่มอุตสำหกรรม 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนบริษทัฯพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนโดยพิจำรณำจำก
อำยุหน้ีคงค้ำงนับจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระส ำหรับกลุ่มลูกค้ำท่ีมีรูปแบบของควำมเส่ียงด้ำนเครดิตท่ี
คลำ้ยคลึงกนั 

เงินฝากธนาคาร 

บริษัทฯมีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของเงินฝำกธนำคำรอยู่ในระดับต ่ ำ เ น่ืองจำกบริษัทฯมีนโยบำย                         
ในกำรพิจำรณำและอนุมัติวงเงินสินเช่ือส ำหรับธนำคำรแต่ละรำยโดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯ                          
และธนำคำรคู่สัญญำของบริษทัฯเป็นธนำคำรท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือด้ำนเครดิตจำกกำรประเมินโดย
สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตระหวำ่งประเทศในระดบัสูง 

ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯมีควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียท่ีส ำคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินกู้ยืมจำกธนำคำรและสัญญำเช่ำ             
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดหรืออตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 
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ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีส ำหรับปีของบริษทัฯจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งสมเหตุสมผลของ
อตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมจำกธนำคำรท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดโดยใช้สมมติฐำนวำ่
จ ำนวนเงินตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  และตวัแปรอ่ืนคงท่ีตลอด 1 ปี แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืจำกธนำคำร 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 
ก ำไรก่อนภำษีเพิ่มข้ึน (ลดลง) (268) 268 

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

บริษทัฯมีกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใช้เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร เงินกูย้ืมจำก
ธนำคำรและสัญญำเช่ำ โดยฝ่ำยบริหำรประเมินว่ำควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระคืน
หน้ีสินของบริษทัฯอยูใ่นระดบัต ่ำ เน่ืองจำกบริษทัฯมีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีหลำกหลำย
อย่ำงเพียงพอ  และมีควำมสำมำรถในกำรขอขยำยระยะเวลำของกำรจ่ำยช ำระคืนหน้ีสินท่ีจะครบก ำหนด
ภำยใน 12 เดือนออกไป 

รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ซ่ึงพิจำรณำ
จำกกระแสเงินสดตำมสัญญำท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 44,975 - 44,975 
เงินกูย้มืระยะยำว 8,656 36,155 44,811 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 110,677 169,139 279,816 

รวม 164,308 205,294 369,602 

27.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำ
ตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

28. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ  คือ กำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม                          
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                           
31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.95:1 (2562: 0.86:1) 
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29. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ก) เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2564 ได้มีมติอนุมติั                         
เร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจำก 154.33 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญัจ ำนวน 617.31 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ี

ตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท) เป็นจ ำนวน 170.58 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญัจ ำนวน 682.31 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 65 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 
0.25 บำท เพื่อเสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement)  

2) จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจ ำนวน 65 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท                 
เพื่อเสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) โดยกำรจัดสรรหุ้นสำมัญจ ำนวน                 
65 ลำ้นหุน้ ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.99 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 64.35 ลำ้นบำท 

ข) เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำปี ดงัต่อไปน้ี 
1) จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2563 จ  ำนวนประมำณ 1.4 ลำ้นบำท เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยของ

บริษทัฯ 
2) จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจำกก ำไรของปี 2563 ในอตัรำหุ้นละ 0.03 บำท รวมเป็นเงินประมำณ                           

20.5 ลำ้นบำท 

30. กำรอนุมัติงบกำรเงิน  

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2564 



 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 
หนำ้ท่ี 1 

 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่20 มกราคม 2564 

 
 บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ขอรำยงำนมติคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20
มกรำคม 2564 เวลำ 17.30 น. เก่ียวกบักำรเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนดงัไปน้ี 
1. การเพิม่ทุน 
1.1       มีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เพ่ือพิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั
จ ำนวน 16,250,000.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 154,327,514.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 
170,577,514.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท เพื่อเสนอขำย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) และอนุมติักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. (เร่ือง ทุนจด
ทะเบียน) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยเป็นกำรเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น  
 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก ำหนดวตัถุประสงคใ์นกำรใชเ้งินทุน หุน้สำมญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

65,000,000 
- 

0.25 
- 

16,250,000.00 
- 

        แบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) หุน้สำมญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 กรณีกำรเพ่ิมทุนแบบก ำหนดวตัถุประสงคใ์นกำรใชเ้งินทุน ใหก้รอกขอ้มูลในล ำดบัต่อไปทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 
 กรณีกำรเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ใหก้รอกขอ้มูลในล ำดบัถดัไปเฉพำะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 
 
2. การจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 
2.1 แบบก ำหนดวตัถุประสงคใ์นกำรใชเ้งินทุน 

จดัสรรให้แก่ จ านวน
หุ้น  

อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซื้อ 
และช าระเงนิค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

บุคคลในวงจ ำกดั (Private 
Placement) ใหแ้ก่ บริษทั 
โตโยตำ้ ทูโช ไทย  
โฮลด้ิงส์ จ ำกดั 

65,000,000 - 0.99 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 
64,350,000.00 บำท 

โปรดพิจำรณำ
หมำยเหตุ
ขำ้งล่ำง 

โปรดพิจำรณำ
หมำยเหตุ
ขำ้งล่ำง 
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หมำยเหตุ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 มกรำคม 2564 ไดมี้มติดงัต่อไปน้ี 
1. มีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เพ่ือพิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั
จ ำนวน 16,250,000.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 154,327,514.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 
170,577,514.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท เพื่อเสนอขำย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) และอนุมติักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. (เร่ือง ทุนจด
ทะเบียน) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ทั้งน้ี มอบอ ำนำจใหบุ้คคลซ่ึงไดรั้บกำรแต่งตั้งและมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือกรรมกำรผูจ้ดักำร 
มีอ ำนำจในกำรจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และอ ำนำจด ำเนินกำร
ต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบียน และเพ่ือใหก้ำรจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์  
2.  มีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรออกและกำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ ำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท โดยเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงให้แก่
บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ให้แก่ บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (ต่อไปน้ีจะเรียกวำ่ “TTTH”) โดย
กำรจดัสรรจ ำนวน 65,000,000 หุน้ ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.99 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 64,350,000.00 บำท 
 มีขอ้พิจำรณำเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
 (ก)  เน่ืองจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี เป็นกำรเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษทั โดยท่ีประชุม
วิสำมญัผูถื้อหุ้นมีมติก ำหนดรำคำเสนอขำยไวช้ดัเจนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง กำร
อนุญำตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกดั (“ประกำศท่ี ทจ. 72/2558”)  
 นอกเหนือจำกท่ีบริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นในกำรออกและเสนอขำยหุ้นของบริษทั
ให้แก่ TTTH ในคร้ังน้ีแลว้ บริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ของบริษทัต่อบุคคลใน
วงจ ำกัดจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ตำมประกำศท่ี ทจ. 
72/2558 ก่อนกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว  

เม่ือพิจำรณำรำคำเสนอขำยหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัท่ีจะออกใหท้ำง TTTH ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.99 บำท ในคร้ัง
น้ี เทียบกบัรำคำตลำดของหุ้นบริษทั ซ่ึงค ำนวณจำกรำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นบริษทัท่ีซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 กล่ำวคือ ระหว่ำงวนัท่ี 28 
ธนัวำคม 2563 ถึงวนัท่ี 19 มกรำคม 2564 ซ่ึงเท่ำกบัหุน้ละ 0.99 บำทนั้น รำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนขำ้งตน้ จึงเป็นรำคำ
ท่ีไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดตำมประกำศท่ี ทจ. 72/2558 

หำกรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ต  ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำด
ของหุ้นบริษทั ก่อนท่ีตลำดหลกัทรัพยฯ์ จะสั่งรับหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ทำง TTTH จะตอ้ง
ปฏิบติัเก่ียวกบักำรขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวธีิกำรพิจำรณำค ำขอใหรั้บหุน้สำมญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 
พฤษภำคม 2558 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

ทั้งน้ี ภำยหลงัจำกกำรออกและจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่ TTTH ขำ้งตน้ ทำง TTTH จะถือหุน้จ ำนวน 
65,000,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 9.53 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดภำยหลงักำรจดทะเบียน
เพ่ิมทุนช ำระแลว้ของบริษทั  
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(ข) กำรออกและจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่ TTTH ในคร้ังน้ี ไม่เขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทัจดทะเบียน ตำมนยัของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2551 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง 
กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 15 กนัยำยน 2538 
(รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกำศเร่ืองรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั”) เน่ืองดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

ก่อนกำรเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี ทำง TTTH ไม่มีควำมสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษทั กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือผู ้
ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั อย่ำงไรก็ดี ภำยหลงัจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกัด 
(มหำชน) แลว้ จะเขำ้มำเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั โดยถือหุน้จ ำนวน 65,000,000 หุน้หรือคิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อย
ละ 9.53 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดภำยหลงักำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ของบริษทั และทำง TTTH จะ
เสนอช่ือบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัจ ำนวน 1 ท่ำน รวมเป็นกรรมกำรบริษทัทั้ งหมดจ ำนวน 8 ท่ำน ซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมกำร 5 ท่ำนและกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน โดยกรรมกำรจำก TTTH ดงักล่ำวไม่ไดเ้ขำ้มำมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจดักำรบริษทัแต่อยำ่งใดและไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนัตำมมำตรำ 258 ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงกำรเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญั
ของบริษทัในคร้ังน้ีถือเป็นกำรตดัสินใจเฉพำะบริษทัและไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั โดย TTTH มิไดมี้สัญญำระหวำ่งผูถื้อหุ้น
กนัในกำรถือหุ้นของบริษทั ดงันั้น TTTH ดงักล่ำวจึงมิไดร่้วมกนักระท ำกำรท่ีตอ้งถูกนบัรวมเป็นกลุ่มเดียวกนั (Acting In 
Concert) ในกำรเขำ้ซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

หำกในอนำคตบริษทัมีกำรท ำรำยกำรกบั TTTH ดงักล่ำว บริษทัจะปฏิบติัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน
ท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2551 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัใน
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2546 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

นอกจำกน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยงัไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติกำรมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือกรรมกำรผูจ้ ัดกำร และ/หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรด ำเนินกำร ดงัน้ี 
ก. พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั ซ่ึงรวมถึงแต่

ไม่จ ำกดัเพียงกำรก ำหนดระยะเวลำกำรเสนอขำย ตลอดจนก ำหนดเง่ือนไข และรำยละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบักำรออก และเสนอขำยหลกัทรัพย ์

ข.  ก ำหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัจองซ้ือ และวนัเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเป็นคร้ัง
เดียวหรือเป็นครำวๆ กำรช ำระค่ำหุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบักำรจองซ้ือ และเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว 

ค. เขำ้เจรจำ ท ำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออก เสนอขำย และจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนขำ้งตน้ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงกำรจดัเตรียม กำรลงนำม 
กำรยื่นค ำขออนุญำต และเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรขออนุญำตออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนต่อส ำนกังำน 
ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงต่อหน่วยงำนใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) 

ง. จดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และมีอ ำนำจด ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ี
จ ำเป็น เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบียน และเพ่ือใหก้ำรด ำเนินกำรจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

 ทั้งน้ี ตำมประกำศ ทจ. 72/2558 ก ำหนดใหบ้ริษทัตอ้งเสนอขำยหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภำยในระยะเวลำท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ี 
ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น แต่ตอ้งไม่เกิน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ 
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หรือบริษทัตอ้งเสนอขำยหุ้นใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 12 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัใหเ้สนอขำยหุน้ 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีมติไวอ้ยำ่งชดัเจนวำ่เม่ือพน้ระยะเวลำ 3 เดือนดงักล่ำว ให้คณะกรรมกำรบริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดรำคำเสนอขำยตำมรำคำตลำดในช่วงท่ีเสนอขำย 
3. มีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เพ่ือพิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมจ ำนวนกรรมกำร 1 ท่ำน 
จำกจ ำนวนเดิม 7 ท่ำนเป็นจ ำนวน 8 ท่ำน โดยมอบอ ำนำจอนุมติักำรแต่งตั้งกรรมกำรเขำ้ใหม่ใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษทั 

 
2.1.1    กำรด ำเนินกำรของบริษทักรณีท่ีมีเศษของหุ้น เน่ืองจำกกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี เป็นกำรออกเพ่ือ
จดัสรรใหแ้ก่ TTTH โดยเฉพำะเจำะจง ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) จึงไม่มีกรณีท่ีมีเศษของหุน้ 

 
2.2 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรให้แก่ ประเภท
หลกัทรัพย์ 

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อทุน
ช าระแล้ว 1/ 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สำมญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

เพื่อรับรองกำรแปลงสภำพ/ ใชสิ้ทธิของใบ
แสดงสิทธิในกำรซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้

หุน้สำมญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ประชำชน หุน้สำมญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

บุคคลในวงจ ำกดั หุน้สำมญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1/ ร้อยละต่อทุนช ำระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมกำรบริษทัจดทะเบียนมีมติใหมี้กำรเพ่ิมทุนแบบ General Mandate 
 

3. ก าหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 
ก ำหนดวนัประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 เวลำ 13.00 น. ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์    

(E-EGM) ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวำระกำร
ประชุมดงัต่อไปน้ี 

 ก ำหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้เพ่ือสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตั้งแต่วนัท่ี....................
จนกวำ่กำรประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่ำวจะแลว้เสร็จ 

 ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 04 กมุภำพนัธ์ 2564  
 
4. การขออนุญาตเพิม่ทุน / จดัสรรหุ้นเพิม่ทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต (ถ้าม)ี 
4.1 บริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ของบริษทัต่อบุคคลในวงจ ำกดัจำกส ำนักงำน 

ก.ล.ต. ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศท่ี ทจ. 72/2558 ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั 
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4.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมทั้ งจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และยื่นค ำขอต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือขอ
อนุญำตให้รับหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ตำมขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง  

4.3 บริษทัจะตอ้งขออนุญำตต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือให้รับหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพยฯ์  

 
5. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุนและแผนการใช้เงนิ 
 กำรท่ีบริษทัไดร่้วมพนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) กบัทำง TTTH ในคร้ังน้ี ท ำให้บริษทัไดรั้บลูกคำ้จำกกำร
แนะน ำของ TTTH จ ำนวน 2 รำย ระยะเวลำกำรให้บริกำร 3 ปี และ 5 ปี ตำมล ำดบั โดยใชบ้ริกำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้งส้ิน 
57 คนั ประกอบดว้ยรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 42 คนั และรถโดยสำรบริษทัจ ำนวน 15 คนั มูลค่ำสญัญำใหม่ประมำณ 340 ลำ้น
บำท ตำมข่ำวท่ีไดเ้ผยแพร่ต่อทำงตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองกำรแจง้ผลกำรประมูล กำรเร่ิมให้บริกำรและกำรต่อสัญญำกำร
ให้บริกำร ส ำหรับลูกคำ้รำยใหม่ 3 รำยและต่อสัญญำลูกคำ้รำยเดิม 1 รำย ซ่ึงใช้บริกำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้งส้ิน 83 คนั 
ประกอบดว้ยรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั และรถโดยสำรบริษทัจ ำนวน 15 คนั มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ลำ้นบำท
ตลอดอำยุสัญญำท่ีเกิดข้ึน ส่งผลให้บริษทัมีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรเพ่ิมข้ึนประมำณ 11% เปรียบเทียบกับ
รำยไดค้่ำบริกำรปี 2563 (ส ำหรับปี 2563 มีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรลดลง 14% เปรียบเทียบกบัรำยไดค้่ำบริกำร
ปี 2562 มำจำกบริษทัไดรั้บผลกระทบโควิค-19) ซ่ึงเห็นไดว้ำ่บริษทัมีแนวโนม้รำยไดค้่ำบริกำรท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรขยำยฐำน
ลูกคำ้ และกำรลงทุนในรถใหม่ในคร้ังน้ี บริษทัใชแ้หล่งเงินทุนในรูปแบบกำรท ำสญัญำเช่ำทำงกำรเงินกบัสถำบนักำรเงินท่ี
บริษทัมีวงเงินอยู ่เป็นวงเงินลงทุนจ ำนวนทั้งหมด 200 ลำ้นบำท ระยะเวลำกบัท ำสัญญำประมำณ 4 ปีและ 5 ปี โดยบริษทัมี
วงเงินกำรลงทุนท่ีเพียงพอในปัจจุบนั และสำมำรถรองรับกำรลงทุนท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคตได ้
 ส ำหรับเงินท่ีไดรั้บช ำระค่ำหุน้เพ่ิมทุนจำกทำง TTTH ในคร้ังน้ี จ ำนวน 64,350,000 บำท บริษทัจะน ำเงินท่ีไดรั้บมำ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร อำทิ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมนักขับและพนักงำนฝ่ำยปฏิบัติกำรในกำรควบคุม
กระบวนกำรเดินรถ ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัรถโดยสำรของบริษทั เช่น ซ่อมบ ำรุงตำมรอบระยะเวลำ ค่ำปรับปรุงสภำพรถโดยสำร
เม่ือมีอำยคุรบ 10 ปี ของรถโดยสำรบริษทัและรถโดยสำรใหม่ และค่ำบริกำรเก่ียวกบัเทคโนโลยีน ำมำใชร่้วมกบักระบวน
กำรเดินรถของบริษทั เช่น เทคโนโลยใีนรูปแบบ Model smart mobility เพื่อสนบัสนุนกำรบริกำรเดินรถโดยสำร และควำม
สะดวกสบำยใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริกำรผำ่นมือถือ เป็นตน้  
 ทั้งน้ีหำกมีกำรเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งินเพ่ิมทุนและ/หรือกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยอ์ยำ่งมีนยัส ำคญั บริษทั
จะด ำเนินกำรขอมติจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ัง 
 
 บริษทัมีแผนกำรใชเ้งินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรตำมแผนโครงกำรลงทุนรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั โดย
บริษทัคำดวำ่จะไดรั้บเงินภำยในไตรมำสท่ี 1 ของปี 2564 และระยะเวลำกำรใชเ้งินภำยในหน่ึงปี รำยละเอียดดงัน้ี 

 รายละเอยีด ประมาณการจ านวนเงนิ 

1. ค่ำใชจ่้ำยค่ำแรงและผลประโยชน์ของนกัขบัและพนกังำนฝ่ำยปฏิบติักำร 30,000,000 
2. ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัรถโดยสำร 20,000,000 
3. ค่ำบริกำรเก่ียวกบัเทคโนโลยสี ำหรับกระบวนกำรเดินรถโดยสำร 10,000,000 
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 รายละเอยีด ประมาณการจ านวนเงนิ 
4. เงินทุนหมุนเวยีนในกิจกำร 4,350,000 
 รวมทั้งส้ิน 64,350,000 

  
 หำกบริษทัมีกำรปรับเปล่ียนแผนกำรใชเ้งิน บริษทัจะปฏิบติัเก่ียวกบัวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งินเพ่ิมทุนตำมประกำศท่ี 
ทจ.71/2561 และประกำศท่ี สจ. 63/2561 
หมำยเหตุ: อำ้งอิงขอ้มูลค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งขำ้งตน้ถวัเฉล่ียยอ้นหลงัสำมปี ส ำหรับรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั  
 
6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 กำรเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี ส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยำวจำกกำรได้มีพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner ) เป็น
ผูส้นบัสนุนในกำรด ำเนินงำนของบริษทั ท ำให้บริษทัสำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้ไดจ้ริง ปัจจุบนับริษทัไดมี้กำรท ำสัญญำเป็น
ลูกคำ้รำยใหม่และลูกคำ้รำยเดิม ซ่ึงใชบ้ริกำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้งส้ิน 83 คนั ประกอบดว้ยรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั 
และรถโดยสำรบริษทัจ ำนวน 15 คนั มูลค่ำสญัญำใหม่ประมำณ 370 ลำ้นบำทตลอดอำยสุญัญำท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นบริษทัจะตอ้ง
มีวงเงินส ำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษทัมีอตัรำกำรเติบโตของ
รำยไดค้่ำบริกำรเพ่ิมข้ึนประมำณ 11% เปรียบเทียบกบัรำยไดค้่ำบริษทัปี 2563 (ส ำหรับปี 2563 มีอตัรำกำรเติบโตของรำยได้
ค่ำบริกำรลดลง 14% เปรียบเทียบกบัรำยไดค้่ำบริกำรปี 2562 มำจำกบริษทัไดรั้บผลกระทบโควิค-19) ทั้งน้ีจะสำมำรถสร้ำง
ผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำว อำทิ ตอบผลแทนในมูลค่ำหุน้ท่ีอำจเพ่ิมสูงข้ึนและเงินปันผล เป็นตน้ 
      ซ่ึงบริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินหลงัหักภำษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลและส ำรองต่ำงๆ ตำมกฎหมำย หำกมี ทั้งน้ีกำรจ่ำยเงินปันผลอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัศกัยภำพ กำรเติบโต
ของผลกำรด ำเนินงำน แผนกำรลงทุน สภำพคล่อง กำรขยำยงำน รวมถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมในอนำคต เพ่ือสร้ำง
ผลตอบแทนท่ีดีต่อผูถื้อหุน้ในอนำคต 
 
7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน / จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

กำรเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี บริษทัไดมี้พนัธมิตรทำงธุรกิจ (Starategic Partner) ท่ีดี ซ่ึงจะสำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้ใหม่ได้
จริง และสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรและก ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึน ส่งผลดีต่อผูถื้อหุน้ท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์ในระยะยำวจำกผล
ตอบผลแทนในมูลค่ำหุ้นท่ีอำจเพ่ิมสูงข้ึนและเงินปัน ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของ
ก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินหลงัหักภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส ำรองต่ำงๆ ตำมกฏหมำย หำกมีกำรจ่ำยเงินปันผลน้อยกว่ำ
นโยบำยตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพิ้จำรณำจำกปัจจยัต่ำงๆ อำทิ แผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็น
และควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคตและน ำเสนออนุมติัต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี เวน้แต่กำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่ง
กำลทำงคณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจให้จ่ำยเงินปันผลได ้หำกมีผลก ำไรสุทธิหลงัหักส ำรองตำมกฎหมำยท่ีเพียงพอ และ
รำยงำนต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ต่อไป 

 
8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน
 โปรดพิจำรณำรำยละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกบักำรเพ่ิมทุนคร้ังน้ี ในสำรสนเทศเก่ียวกบักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement)  
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพิม่ทุน / จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ล าดบั ขั้นตอนการด าเนนิการ วนั เดอืน ปี 

1. ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 20 มกรำคม 2564 
2. ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีสิทธิเขำ้ร่วมประชุม

วสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 (Record Date) 
04 กมุภำพนัธ์ 2564 

3. ก ำหนดวนัประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 24 กมุภำพนัธ์ 2564 
4. จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักรมพฒันำ

ธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชย ์
ภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั 

5. เสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั หลงัจำกไดรั้บอนุญำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. แต่ไม่เกิน 3 
เดือนนบัแต่วนัท่ีมีมติอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงคำด
วำ่จะสำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในไตรมำสท่ี 1/2564 

6. จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้กบักรม
พฒันำธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชย ์

ภำยใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุน้สำมญั
เพ่ิมทุนครบตำมจ ำนวน 

 
 
บริษทัขอรับรองวำ่สำรสนเทศในรำยงำนฉบบัน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประกำร 
 
 

ลำยมือช่ือ....................................................................... 
          (ดร. ววิฒัน์ กรมดิษฐ)์ 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทั 
 
 

ลำยมือช่ือ....................................................................... 
                (นำยปิยะ เตชำกลู) 
    กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทั 
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สารสนเทศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

บริษัท เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน)  
 

 ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เม่ือวนัท่ี 20 
มกรำคม 2564 มีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เพ่ือพิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน
บริษทัจ ำนวน 16,250,000.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 154,327,514.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ ำนวน 
170,577,514.50 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 65,000,000 หุน้ มูลค่ำตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท เพ่ือจดัสรรให้แก่
บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) จ ำนวน 1 รำย คือ บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั รวมทั้งส้ิน 65,000,000 
หุน้ โดยมีสำระส ำคญัต่อกำรตดัสินใจของผูถื้อหุน้มีดงัน้ี 
1. รายละเอยีดการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา 
1.1 รายละเอยีดของการเสนอขาย 

บริษทัจะออกและจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท โดยเสนอขำย
แบบเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ใหแ้ก่ บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (ต่อไปน้ีจะ
เรียกวำ่ “TTTH”) โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

บุคคลผู้ได้รับ
การจดัสรร 

จ านวนหุ้น  ราคาเสนอขายต่อหุ้น / มูลค่า
รวม (บาท) 

สัดส่วนการถอืหุ้นเมือ่เปรียบเทยีบกบัจ านวนหุ้น
ทีอ่อกและช าระแล้วของบริษัท 

ณ ปัจจุบัน หลงัจากได้รับการ
จดัสรรหุ้นในคร้ังนี ้

TTTH 65,000,000 0.99 / 64,350,000.00 บำท - ร้อยละ 9.53 
 
 กำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี เป็นกำรเสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทั โดยท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้มี
มติก ำหนดรำคำเสนอขำยไวช้ดัเจนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง กำรอนุญำตใหบ้ริษทัจด
ทะเบียนเสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกดั (“ประกำศท่ี ทจ. 72/2558”)  
 นอกเหนือจำกท่ีบริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นในกำรออกและเสนอขำยหุ้นของบริษทั
ให้แก่ TTTH ในคร้ังน้ีแลว้ บริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ของบริษทัต่อบุคคลใน
วงจ ำกัดจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ตำมประกำศท่ี ทจ.
72/2558 ก่อนกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว  
 นอกจำกน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยงัไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564  เพื่อ
พิจำณำอนุมัติกำรมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือกรรมกำรผูจ้ ัดกำร และ/หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรด ำเนินกำร ดงัต่อไปน้ี  

ก.       พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั ซ่ึง
รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงกำรก ำหนดระยะเวลำกำรเสนอขำย ตลอดจนก ำหนดเง่ือนไข และรำยละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบักำรออก และเสนอขำยหลกัทรัพย ์



 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 
หนำ้ท่ี 2 

ข. ก ำหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัจองซ้ือ และวนัเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
เป็นคร้ังเดียวหรือเป็นครำวๆ กำรช ำระค่ำหุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบักำรจองซ้ือและเสนอ
ขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว 
ค.         เขำ้เจรจำ ท ำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสญัญำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร
ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออก เสนอขำย และจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนขำ้งตน้ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงกำรจดัเตรียม กำร
ลงนำม กำรยื่นค ำขออนุญำตและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรขออนุญำตออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนต่อ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงต่อหน่วยงำนใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) 
ง. จดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และมีอ ำนำจด ำเนินกำร
ต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็น เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบียน และเพ่ือใหก้ำรด ำเนินกำรจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

 ทั้งน้ี ตำมประกำศ ทจ. 72/2558 ก ำหนดใหบ้ริษทัตอ้งเสนอขำยหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภำยในระยะเวลำท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ี 
ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น แต่ตอ้งไม่เกิน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ 
หรือบริษทัตอ้งเสนอขำยหุ้นใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 12 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัใหเ้สนอขำยหุน้ 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีมติไวอ้ยำ่งชดัเจนวำ่เม่ือพน้ระยะเวลำ 3 เดือนดงักล่ำว ให้คณะกรรมกำรบริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดรำคำเสนอขำยตำมรำคำตลำดในช่วงท่ีเสนอขำย 
 
1.2 การก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา 

เม่ือพิจำรณำรำคำเสนอขำยหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ TTTH ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.99 บำท คร้ังน้ี โดยบริษทั
เปรียบเทียบกับรำคำตลำดของหุ้นบริษทั ค ำนวณจำกรำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นท่ีซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
ยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำรก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1 ปี 2564 เม่ือวนัท่ี 20 มกรำคม 2564 ในระหวำ่งวนัท่ี 28 
ธันวำคม 2563 ถึงวนัท่ี 19 มกรำคม 2564 ซ่ึงเท่ำกับหุ้นละ 0.99 บำท (ขอ้มูลจำก SETSMART ตำม www.setsmart.com) 
เท่ำกบัหุ้นละ 0.99 บำทนั้น รำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนขำ้งตน้ จึงเป็นรำคำท่ีไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดตำม
ประกำศท่ี ทจ. 72/2558 มีรำยละเอียดกำรค ำนวณดงัน้ี 

ล าดบั วนัที ่ ปริมาณซ้ือขาย (พนัหุ้น) มูลค่าซื้อขาย (พนับาท) 

1 28 ธนัวำคม 2563 223.83 216.04 
2 29 ธนัวำคม 2563 212.40 205.42 
3 30 ธนัวำคม 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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ล าดบั วนัที ่ ปริมาณซ้ือขาย (พนัหุ้น) มูลค่าซื้อขาย (พนับาท) 
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 วนั 17,665.72 17,505.40 

ราคาเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 15 วนัท าการ (บาท/หุ้น) 0.99 
 
หำกรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ต  ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำด

ของหุ้นบริษทั ก่อนท่ีตลำดหลกัทรัพยฯ์ จะสั่งรับหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ทำง TTTH จะตอ้ง
ปฏิบติัเก่ียวกบักำรขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวธีิกำรพิจำรณำค ำขอใหรั้บหุน้สำมญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 
พฤษภำคม 2558 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

 
1.3 ช่ือและข้อมูลของผู้ลงทุนทีจ่ะได้รับการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 
1.3.1 ข้อมูลทัว่ไปของ บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

บริษทั โตโยตำ้ ทูโช (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (ช่ือเดิม บริษทัโตโยดำ้ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั) เปล่ียนช่ือเม่ือวนัท่ี 30 กรกฏำคม 
2530 (ต่อไปน้ีจะเรียกวำ่ “TTTC”) ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มโตโยตำ้ ซ่ึงมีบริษทั โตโยตำ้ ทูโช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (ญ่ีปุ่น) เป็น
บริษัทแม่ในกลุ่มโตโยต้ำและเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์โตเกียว โดยมีกรรมกำรหลักคือ Jun Karube 
ต ำแหน่ง Chirman of the Board และ Ichiro Kashitani ต ำแหน่ง Member of the Board, President & CEO เพื่อใหมี้ภำพลกัษณ์
องคก์รเหมือนกนัทัว่โลก กำรเปล่ียนแปลงคร้ังน้ียงัแสดงถึงยคุแห่งกำรเปล่ียนแปลง ซ่ึงบริษทัไทยมีกำรพฒันำและมีกำร
ปรับภำพลกัษณ์ใหเ้ป็นสำกล โดย TTTC มีส ำนกังำนใหญ่อยูท่ี่ 607 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
10400 ได้ก่อตั้ งบริษทั โตโยต้ำ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จ ำกัด (ต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ “TTTH”) ซ่ึงจดทะเบียนบริษทั วนัท่ี 1 
กรกฎำคม 2562 มีทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 2,300,000,000 บำท เพ่ือด ำเนินลงทุนกับบริษทัต่ำงๆ จำกผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำของ TTTC ถือเป็นผูท่ี้มีประสบกำรณ์ในธุรกิจกำรผลิตรถยนต ์เคร่ืองยนต ์และช้ินส่วนรถยนต ์ยำวนำน
มำกกว่ำ 60 ปี และเป็นผูน้ ำในธุรกิจน ำเขำ้-ส่งออก ธุรกิจนำยหนำ้ตวัแทน ธุรกิจบริกำร ธุรกิจซ้ือขำย ธุรกิจคำ้ปลีกทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ อีกทั้ งกำรขยำยตลำดในกลุ่ม Non-automotive Business ท่ีไม่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจเดิม อำทิ กำร
บริหำรท่ีเก่ียวกบัโลจิสติกส์ ธุรกิจท่ีพกัอำศยั บริกำรทำงกำรเงิน อีคอมเมิร์ซ เป็นตน้ และมีฐำนะทำงกำรเงินท่ีมัน่คง ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 สินทรัพยร์วม 21,980,893,619 บำท หน้ีสินรวม 19,172,887,405 บำท และก ำไรสุทธิ 5,805,524,186 บำท  

ปัจจุบนัมีธุรกิจร่วมกบับริษทัต่ำงๆ มำกกวำ่ 80 บริษทั อีกทั้งบริษทั โตโยตำ้ ทูโช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทั
แม่ท่ีญ่ีปุ่น (สัดส่วนกำรถือหุ้น 100 %) มีบริษทัในเครือมำกกวำ่ 90 ประเทศทัว่โลก และ TTTC มีพนกังำนมำกกว่ำ 8,000 
คน 
 วตัถุประสงคใ์นกำรเขำ้มำลงทุนของ TTTH คร้ังน้ี เพ่ือลงทุนกบับริษทัและรับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลตำม
สัดส่วนท่ีลงทุนร้อยละ 9.53 และกำรเขำ้มำเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) จะให้กำรสนบัสนุนกำรด ำเนินของ
บริษทั โดยมีกำรท ำสัญญำขอ้ตกลงทำงธุรกิจกบัทำงบริษทัในเครือ ไดแ้ก่ 1.กำรแนะน ำลูกคำ้ในเครือ คิดเป็นค่ำคอมมิชชัน่
ตำมสัญญำลูกคำ้แต่ละรำย 2.กำรน ำเทคโนโลยีในรูปแบบ Model Smart Mobility มำใชร่้วมกบักระบวนกำรเดินรถของ
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บริษทั คิดเป็นค่ำบริกำรตำมรำยละเอียด อำทิ เส้นทำง ระยะทำง และจ ำนวนรถ เป็นตน้ 3.กำรจัดหำหลกัสูตรอบรมท่ี
เก่ียวกบักำรใหบ้ริกำรอยำ่งมืออำชีพ คิดตำมจ ำนวนผูเ้ขำ้อบรม และ 4. กำรจดัหำแหล่งจ ำหน่ำยรถโดยสำรใหบ้ริษทั คิดตำม
รำคำตลำด ส่งเสริมควำมแข็งแกร่งให้กบับริษทัเติบโตอยำ่งย ัง่ยืนในอนำคตต่อไป อีกทั้งบริษทัเห็นวำ่กลุ่ม TTTC มีฐำนะ
ทำงกำรเงินท่ีมัน่คง มีควำมพร้อมในกำรลงทุนสูงและเป็นผูเ้ช่ียวชำญในกำรด ำเนินธุรกิจกำรบริหำรเก่ียวกบัโลจิสติกส์ 
ส ำหรับงบกำรเงินของ TTTH ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2562 สินทรัพยร์วม 8,293,479,741 บำท หน้ีสินรวม 5,981,708,610 บำท 
และก ำไรสุทธิ 11,771,131 บำท จำกกำรลงทุนดงักล่ำวจะส่งผลดีต่อบริษทัซ่ึงจะไดรั้บประโยชน์จำกกำรร่วมพนัธมิตรทำง
ธุรกิจดงักล่ำว ช่วยใหบ้ริษทัสำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้ เสริมภำพลกัษณ์ท่ีดี และสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งได ้  
 อน่ึงในกำรตดัสินใจกำรใชบ้ริกำรในสัญญำขอ้ตกลงทำงธุรกิจ บริษทัจะใชดุ้ลยพินิจท่ีเหมำะสม จ ำเป็น และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั โดยปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั 
 
1.3.2    โครงสร้างการถือหุ้น ณ วนัที ่05 มนีาคม 2563 

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

(1) บริษทั โตโยตำ้ ทูโช (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 1,127,000 49.00% 
(2) บริษทั เชำวว์ศิิษฐ จ ำกดั 586,500 25.50% 
(3) บริษทั ซี ซี เค ว ีซี จ ำกดั 586,500 25.50% 

รวม 2,300,000 100.00% 

 
(1)      บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จ ากดั 

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

1. บริษทั โตโยตำ้ ทูโช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (ญ่ีปุ่น) (1.1) 19,199,998 100.00% 
2. นำยคิโยโยชิ โอบะ 1 0.00% 
3. นำยโนบุสึเนะ คำวำซำกิ 1 0.00% 

รวม 19,200,000 100.00% 

 
(1.1)      บริษัท โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (ญี่ปุ่ น) สดัส่วนกำรถือหุน้ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563

ดงัน้ี 
ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (พนัหุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น 

1. Toyota Motor Corporation (1.1)-1 76,368 21.69% 
2. Toyota Industries Corporation (1.1)-2 39,365 11.18% 
3. The Master Trust Bank of Japan, Ltd (Trust Account) (1.1)-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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ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (พนัหุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น 
9. Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited 3,600 1.02% 
10. Nippon Life Insurance Company 3,522 1.00% 

 ผูถื้อหุน้รำยอ่ืน 156,704 43.95% 
รวมจ านวนผู้ถือหุ้น 40,596 ราย 354,056 100.00% 

หมำยเหตุ :  
1.   ท่ีมำของขอ้มูลมำจำก https://www.toyota-tsusho.com/english/ir/shareholders/shareholder01.html 
2.   Toyota Motor Corporation และ Toyota Industries Corporation เป็นบริษทัในกลุ่มโตโยตำ้ 
3.   ล ำดบัท่ี 1-3 เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยโ์ตเกียว 
4.   ล ำดบัท่ี 1 Toyota Motor Corporation มีกรรมกำรหลกัในกลุ่มยำนยนต ์ไดแ้ก่ Moritaka Yoshida ต ำแหน่ง Eexcutive 

Vice President และ Didier Leroy ต ำแหน่ง Executive Vice President, Member of the Board of Directors และกลุ่ม
กระแสไฟฟ้ำ คือ Shigeki Terashi ต ำแน่ง Executive Vice President, Member of the Board of Directors. 

5.   ล ำดบัท่ี 2 Toyota Industries Corporation มีกรรมกำรหลกั Tetsuro Toyoda ต ำแหน่ง Chirman และ Akira Onishi 
ต  ำแหน่ง President 

6.   ล ำดบัท่ี 3 The Master Trust Bank of Japan, Ltd มีกรรมกำรหลกั Hiroshi Naruse ต ำแหน่ง Representative Director, 
President และ Tetsuo Kushibe ต ำแหน่ง Representative Director, Deputy President 

7.   ล ำดบัท่ี 3, 4, 6 เป็นธนำคำรท่ีด ำเนินธุรกิจดูแลและบริหำรสินทรัพย ์(Turst Account) 
 

(1.1)-1      Totaya Motor Corporation ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 
ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (พนัหุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น 

1. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (หมำยเหตุ 2) 357,634 10.96% 
2. Toyota Industries Corporation (1.1)-2 238,466 7.31% 
3. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (1.1)-3 201,990 6.19% 
4. Nipppon Life Insurance Company 127,332 3.90% 
5. JP Morgan Chase Bank 101,530 3.11% 
6. Denso Corporation 89,915 2.76% 
7. State Street Bank and Trust Company 78,582 2.41% 
8. Mitsui Sumitomo Insurance Company 56,814 1.74% 
9. Trust & Custody Services Bank, Ltd. 51,089 1.57% 
10. Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. 51,064 1.56% 

 ผูถื้อหุน้รำยอ่ืน 1,908,581 58.49% 
รวมจ านวนผู้ถือหุ้น 587,947 ราย 3,262,997 100.00% 
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หมำยเหตุ :  
1.   ท่ีมำของขอ้มูลมำจำก https://global.toyota/en/ir/stock/outline/?_ga=2.196349292.1365651996.1612756208-

1774790103.1612756208 
2.   Japan Trustee Service Bank, Ltd.  

2.1 รำยช่ือผูถื้อหุน้ 1. Sumitomo Mitsui Trust Holdings สดัส่วนกำรถือหุน้ 66.67% และ 2. Resona Bank, Limited 
สดัส่วนกำรถือหุน้ 33.33%  

2.2    กรรมกำรหลกั ไดแ้ก่ 1. Mr. Yoshikatsu Nakashima มีต ำแหน่ง Chariman of the Bord, Representaive Director 2. 
Mr. Kazuho Oda ต ำแหน่ง President, Representative Director และ 3. Mr. Hiroaki Okuno ต ำแหน่ง Vice 
President, Representative Director 

2.3   ท่ีมำของขอ้มูลมำจำกhttps://www.fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&company_id=159159 
2.4   Sumitomo Mitsui Turst Holding ขอ้มูลรำยช่ือผูถื้อหุน้ 3 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563ไดแ้ก่ 1. The 

Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) สดัส่วนกำรถือหุน้ 8.63% 2. Custody Bank of Japan, Ltd. 
(Trust Account 9,5,7,6) สดัส่วนกำรถือหุน้ 13.97% และ 3. JP Morgan Chase Bank 385781 สดัส่วนกำรถือหุน้ 
1.59% และ ท่ีมำของขอ้มูลมำจำก https://www.smth.jp/en/stock/state/index.html 

2.5   Resona Bank, Limited ขอ้มูลรำยช่ือผูถื้อหุน้ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1. Dai-ichi Life Holdings, Inc. สดัส่วนกำรถือ
หุน้ 5.44% 2. Asset Management One Co., Ltd. สดัส่วนกำรถือหุน้ 4.53% และ 3. Sumitomo Mitsui Trust Asset 
Management Co., Ltd. สดัส่วนกำรถือหุน้ 3.87% และ ท่ีมำของขอ้มูลมำจำก 
https://www.marketscreener.com/quote/stock/RESONA-HOLDINGS-INC-6492267/company/   

 
(1.1)-2     Toyota Industries Corporation ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (พนัหุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น 

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% 

 ผูถื้อหุน้รำยอ่ืน 138,691 42.56% 
รวมจ านวนผู้ถือหุ้น 15,203 ราย 325,841 100.00% 

 
 

https://www.fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&company_id=159159
https://www.smth.jp/en/stock/state/index.html


 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 
หนำ้ท่ี 7 

หมำยเหตุ :  
1.   ท่ีมำของขอ้มูลมำจำก https://www.toyota-industries.com/investors/stock/index.html    
2.    Denso Corporation มีกรรมกำรหลกัคือ Koichi Fukaya ต ำแหน่ง Chairman ขอ้มูลรำยช่ือผูถื้อหุน้ 3 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 

31 มีนำคม 2563ไดแ้ก่ 1. Toyota Motor Corporation สดัส่วนกำรถือหุน้ 24.38% 2. Toyota Industries Corporation 
สดัส่วนกำรถือหุน้ 8.95% และ 3. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) สดัส่วนกำรถือหุน้ 6.71% 
และ ท่ีมำของขอ้มูลมำจำก https://www.denso.com/global/en/about-us/investors/stock/overview/  

3.   Towa Real Estate Co., Ltd. กรรมกำรหลกั Akio Toyoda ต ำแหน่ง Chirman และ Masao Ukai ต ำแหน่ง President ท่ีมำ
ของขอ้มูลมำจำก http://www.towa-r.co.jp/images/english.pdf 

 
(1.1)-3     The Master Trust Bank of Japan, Ltd ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

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.   ท่ีมำของขอ้มูลมำจำก https://www.mastertrust.co.jp/english/pdf/discro_2020.pdf   
2.    Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corportion ขอ้มูลรำยช่ือผูถื้อหุน้ 3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 ไดแ้ก่ 1. The Master 

Trust Bank of Japan, Ltd. สดัส่วนกำรถือหุน้ 8.25% 2. Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account 5,9) สดัส่วนกำร
ถือหุน้ 9.18% และ 3. $$BTC Cliemt Omnibu $ Account สดัส่วนกำรถือหุน้ 2.27% ท่ีมำของขอ้มูลมำจำก 
https://www.mufg.jp/english/ir/stock/stock_information/index.html 

      2.1 กรรมกำรหลกั Toby S. Myerson , Hirofumi Nomoto, Yasushi Shingai, Tarisa Watanagase, Akira Yamate 
ต ำแหน่ง Member of the Board of Directors (Outside Director) และ Junichi Okamoto, Ritsuo Ogura, Nobuyuki 
Hirano, Kanetsugu Mike, Saburo Arki, Iwao Nagashima,, Hironori Kamezawa ต ำแหน่ง Member of the Bord of 
Directors 

3.   ล ำดบัท่ี 2 และล ำดบัท่ี 3 ไม่พบขอ้มูล 
 

 (2)      บริษัท เชาว์วศิิษฐ จ ากดั 

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

1. บริษทั เจ เอ โอ บิสซิเนส จ ำกดั (2.1) 4,837,283 82.48% 
2. บริษทั วศิิษฐ ์จ ำกดั (2.2) 414,766 7.07% 
3. นำงสำวมณพร เชำวว์ศิิษฐ 306,475 5.23% 
4. นำงสำวนลินี เชำวว์ศิิษฐ 102,158 1.74% 
5. นำยพิพิธ เชำวว์ศิิษฐ 102,159 1.74% 

https://www.denso.com/global/en/about-us/investors/stock/overview/
http://www.towa-r.co.jp/images/english.pdf
https://www.denso.com/global/en/about-us/investors/stock/overview/
https://www.mufg.jp/english/ir/stock/stock_information/index.html
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ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 
6. นำงสำวมทันำ เชำวว์ศิิษฐ 102,158 1.74% 
7. บริษทั โตโยตำ้ ทูโช (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (1) 1 0.00% 

รวม 5,865,000 100.00% 

 
 (2.1)      บริษัท เจ เอ โอ บิสซิเนส จ ากดั 

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

1. นำยกณพ เชำวว์ศิิษฐ 136,640 25.00% 
2. นำยปณิธิ เชำวว์ศิิษฐ 136,640 25.00% 
3. นำงสำวศุภสัสร เชำวว์ศิิษฐ 136,640 25.00% 
4. นำงสำวอนุษฐำ เชำวว์ศิิษฐ 136,640 25.00% 

รวม 546,560 100.00% 

 
 (2.2)      บริษัท วศิิษฐ์ จ ากดั  

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

1. นำยกณพ เชำวว์ศิษฐ 24,089 24.09% 
2. นำยชวษิฐ ์เชำวว์ศิิษฐ 21,220 21.22% 
3. นำงจนัทรำ เชำวว์ศิิษฐ 17,591 17.59% 
4. นำงสำวกนลำ เชำวว์ศิิษฐ 17,365 17.36% 
5. นำงสำวศุภสัสร เชำวว์ศิิษฐ 10,500 10.50% 
6. นำงสำวปณิธิ เชำวว์ศิิษฐ 2,000 2.00% 
7. นำงสำวอนุษฐำ เชำวว์ศิิษฐ 2,000 2.00% 
8. นำงวนัทนีย ์เชำวว์ศิิษฐ 1,979 1.98% 
9. นำยพิพิธ เชำวว์ศิิษฐ 1,625 1.63% 
10. นำงสำวมณพร เชำวว์ศิิษฐ 1,625 1.63% 
11. นำยเชษญ เชำวว์ศิิษฐ 2 0.00% 
12. นำงวรำภรณ์ เชำวว์ศิิษฐ 2 0.00% 
13. นำยสุจินต ์เชำวว์ศิิษฐ 2 0.00% 

รวม 100,000 100.00% 
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(3)      บริษัท ซี ซี เค ว ีซี จ ากดั 

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

1. บริษทั ซี ซี เค ว ีจ ำกดั (3.1) 4,837,283 82.48% 
2. บริษทั วศิิษฐ ์จ ำกดั (2.2) 414,766 7.07% 
3. นำงสำวมณพร เชำวว์ศิิษฐ 306,475 5.23% 
4. นำงสำวนลินี เชำวว์ศิิษฐ 102,158 1.74% 
5. นำยพิพิธ เชำวว์ศิิษฐ 102,159 1.74% 
6. นำงสำวมทันำ เชำวว์ศิิษฐ 102,158 1.74% 
7. บริษทั โตโยตำ้ ทูโช (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (1) 1 0.00% 

รวม 5,865,000 100.00% 

 
 (3.1)    บริษัท ซี ซี เค ว ีจ ากดั 

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

1. นำยชวษิฐ ์เชำวว์ศิิษฐ 58,009 49.50% 
2. นำงสำวกนลำ เชำวว์ศิิษฐ 47,461 40.50% 
3. นำยเชษฐ เชำวว์ศิิษฐ 5,860 5.00% 
4. นำงวรำภรณ์ เชำวว์ศิิษฐ 5,859 5.00% 

รวม 117,189 100.00% 

 
1.3.3   รายช่ือกรรมการ 

รายช่ือกรรมการ บจ. โตโยต้า 
ทูโช ไทย 
โฮลดิง้ส์ 

(1) บจ. โต
โยต้า ทูโช 
(ไทยแลนด์) 

(2) บจ. 
เชาว์
วศิิษฐ 

(2.1) บจ. 
เจ เอ โอ 
บิสซิเนส  

(2.2) บจ.
วศิิษฐ์  

(3) บจ. ซี 
ซี เค ว ีซี 

(3.1) บจ. 
ซี ซี เค ว ี 

สัดส่วนการถือหุ้น  49.00% 25.50%   25.50%  

นำยคิโยโยชิ โอบะ / /      
นำยยอิูจิ โออิ / /      
นำยคุนิอำคิ ยำมำกิว่ำ / /      
นำยยจิู นำคำกำวะ / /      
นำงเพญ็พรรณ เชำววิ์ศิษฐ / /   /   
นำงสำวอนุษฐำ เชำววิ์ศิษฐ /  / / /   
นำงวรำภรณ์ เชำววิ์ศิษฐ / /    / / 
นำยชวิษฐ์ เชำววิ์ศิษฐ /     / / 
นำยโนบุสึเนะ คำวำซำกิ  /      
นำยโนะบุฟมิู มิอุระ  /      
นำยชิซูกะ ฮำยำซิ  /      
นำงจนัทรำ เชำววิ์ศิษฐ   /  /   
นำยกณพ เชำววิ์ศิษฐ    /    
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รายช่ือกรรมการ บจ. โตโยต้า 
ทูโช ไทย 
โฮลดิง้ส์ 

(1) บจ. โต
โยต้า ทูโช 
(ไทยแลนด์) 

(2) บจ. 
เชาว์
วศิิษฐ 

(2.1) บจ. 
เจ เอ โอ 
บิสซิเนส  

(2.2) บจ.
วศิิษฐ์  

(3) บจ. ซี 
ซี เค ว ีซี 

(3.1) บจ. 
ซี ซี เค ว ี 

นำยปณิธิ เชำววิ์ศิษฐ    / /   
นำงสำวศุภสัสร เชำววิ์ศิษฐ    /    
นำยเชษฐ เชำววิ์ศิษฐ     / / / 
นำงสำวกนลำ เชำววิ์ศิษฐ     / / / 
นำยพิพิธ เชำววิ์ศิษฐ     /   
นำงสำวสุภนีวรรณ เชำววิ์ศิษฐ     /   
นำงสำวมณพร เชำววิ์ศิษฐ     /   

หมำยเหตุ :  
1. บริษทั โตโยตำ้ ทูโช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (ญ่ีปุ่น) ส ำหรับรำยช่ือกรรมกำร ณ วนัท่ี 23 มิถุนำยน 2563 แหล่งท่ีมำของขอ้มูล
มำจำก https://www.toyota-tsusho.com/english/company/officer/  
  

Director List (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. 

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    / 

https://www.toyota-tsusho.com/english/company/officer/
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Director List (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. 

Ken Iiyama    / 

Atsushi Nakajima    / 

Daizo Naito    / 

 
1.3.4  ความสัมพนัธ์กบับริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 ก่อนกำรเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี ทำง TTTH ไม่มีควำมสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษทั กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือผู ้
ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั อย่ำงไรก็ดี ภำยหลงัจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกัด 
(มหำชน) แลว้ จะเขำ้มำเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั โดยถือหุน้จ ำนวน 65,000,000 หุน้หรือคิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อย
ละ 9.53 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดภำยหลงักำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ของบริษทั และทำง TTTH จะ
เสนอช่ือบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัจ ำนวน 1 ท่ำน รวมเป็นกรรมกำรบริษทัทั้ งหมดจ ำนวน 8 ท่ำน ซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมกำร 5 ท่ำนและกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน โดยกรรมกำรจำก TTTH ดงักล่ำวไม่ไดเ้ขำ้มำมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจดักำรบริษทัแต่อยำ่งใดและไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนัตำมมำตรำ 258 ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงกำรเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญั
ของบริษทัในคร้ังน้ีถือเป็นกำรตดัสินใจเฉพำะบริษทัและไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั โดย TTTH มิไดมี้สัญญำระหวำ่งผูถื้อหุ้น
กนัในกำรถือหุ้นของบริษทั ดงันั้น TTTH ดงักล่ำวจึงมิไดร่้วมกนักระท ำกำรท่ีตอ้งถูกนบัรวมเป็นกลุ่มเดียวกนั (Acting In 
Concert) ในกำรเขำ้ซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี  
 หำกในอนำคตบริษทัมีกำรท ำรำยกำรกบั TTTH ดงักล่ำว บริษทัจะปฏิบติัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน
ท่ีทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2551 ( รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัใน
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2546 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
 
2. วตัถุประสงค์ในการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน และแผนการใช้เงนิ 
2.1  วตัถุประสงค์ของการออกหุ้น 
 กำรท่ีบริษทัไดร่้วมพนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) กบัทำง TTTH ในคร้ังน้ี ท ำให้บริษทัไดรั้บลูกคำ้จำกกำร
แนะน ำของ TTTH จ ำนวน 2 รำย ระยะเวลำกำรให้บริกำร 3 ปี และ 5 ปี ตำมล ำดบั โดยใชบ้ริกำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้งส้ิน 
57 คนั ประกอบดว้ยรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 42 คนั และรถโดยสำรบริษทัจ ำนวน 15 คนั มูลค่ำสญัญำใหม่ประมำณ 340 ลำ้น
บำท ตำมข่ำวท่ีไดเ้ผยแพร่ต่อทำงตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองกำรแจง้ผลกำรประมูล กำรเร่ิมให้บริกำรและกำรต่อสัญญำกำร
ให้บริกำร ส ำหรับลูกคำ้รำยใหม่ 3 รำยและต่อสัญญำลูกคำ้รำยเดิม 1 รำย ซ่ึงใช้บริกำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้งส้ิน 83 คนั 
ประกอบดว้ยรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั และรถโดยสำรบริษทัจ ำนวน 15 คนั มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ลำ้นบำท
ตลอดอำยุสัญญำท่ีเกิดข้ึน ส่งผลให้บริษทัมีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรเพ่ิมข้ึนประมำณ 11% เปรียบเทียบกับ
รำยไดค้่ำบริกำรปี 2563 (ส ำหรับปี 2563 มีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรลดลง 14% เปรียบเทียบกบัรำยไดค้่ำบริกำร
ปี 2562 มำจำกบริษทัไดรั้บผลกระทบโควิด-19) ซ่ึงเห็นไดว้ำ่บริษทัมีแนวโนม้รำยไดค้่ำบริกำรท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรขยำยฐำน
ลูกคำ้ และกำรลงทุนในรถใหม่ในคร้ังน้ี บริษทัใชแ้หล่งเงินทุนในรูปแบบกำรท ำสญัญำเช่ำทำงกำรเงินกบัสถำบนักำรเงินท่ี
บริษทัมีวงเงินอยู ่เป็นวงเงินลงทุนจ ำนวนทั้งหมด 200 ลำ้นบำท ระยะเวลำกบัท ำสัญญำประมำณ 4 ปีและ 5 ปี โดยบริษทัมี
วงเงินกำรลงทุนท่ีเพียงพอในปัจจุบนั และสำมำรถรองรับกำรลงทุนท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคตได ้
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 ส ำหรับเงินท่ีไดรั้บช ำระค่ำหุน้เพ่ิมทุนจำกทำง TTTH ในคร้ังน้ี จ ำนวน 64,350,000 บำท บริษทัจะน ำเงินท่ีไดรั้บมำ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร อำทิ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมนักขับและพนักงำนฝ่ำยปฏิบัติกำรในกำรควบคุม
กระบวนกำรเดินรถ ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัรถโดยสำรของบริษทั เช่น ซ่อมบ ำรุงตำมรอบระยะเวลำ ค่ำปรับปรุงสภำพรถโดยสำร
เม่ือมีอำยคุรบ 10 ปี ของรถโดยสำรบริษทัและรถโดยสำรใหม่ และค่ำบริกำรเก่ียวกบัเทคโนโลยีน ำมำใชร่้วมกบักระบวน
กำรเดินรถของบริษทั เช่น เทคโนโลยใีนรูปแบบ Model smart mobility เพื่อสนบัสนุนกำรบริกำรเดินรถโดยสำร และควำม
สะดวกสบำยใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริกำรผำ่นมือถือ เป็นตน้  
 ทั้งน้ีหำกมีกำรเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งินเพ่ิมทุนและ/หรือกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยอ์ยำ่งมีนยัส ำคญั บริษทั
จะด ำเนินกำรขอมติจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ัง 
 
2.2 แผนการใช้เงนิ 
 บริษทัมีแผนกำรใชเ้งินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรตำมแผนโครงกำรลงทุนรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั โดย
บริษทัคำดวำ่จะไดรั้บเงินภำยในไตรมำสท่ี 1 ของปี 2564 และระยะเวลำกำรใชเ้งินภำยในหน่ึงปี รำยละเอียดดงัน้ี 

 รายละเอยีด ประมาณการจ านวนเงนิ 

1. ค่ำใชจ่้ำยค่ำแรงและผลประโยชน์ของนกัขบัและพนกังำนฝ่ำยปฏิบติักำร 30,000,000 
2. ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัรถโดยสำร 20,000,000 
3. ค่ำบริกำรเก่ียวกบัเทคโนโลยสี ำหรับกระบวนกำรเดินรถโดยสำร 10,000,000 
4. เงินทุนหมุนเวยีนในกิจกำร 4,350,000 
 รวมทั้งส้ิน 64,350,000 

 หำกบริษทัมีกำรปรับเปล่ียนแผนกำรใชเ้งิน บริษทัจะปฏิบติัเก่ียวกบัวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งินเพ่ิมทุนตำมประกำศท่ี 
ทจ.71/2561 และประกำศท่ี สจ. 63/2561 
หมำยเหตุ: อำ้งอิงขอ้มูลค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งขำ้งตน้ถวัเฉล่ียยอ้นหลงัสำมปี ส ำหรับรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั  
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3. ผลกระทบทีม่ต่ีอผู้ถือหุ้นเดมิจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution)  

=                 จ ำนวนหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกดั 
 จ ำนวนหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกดั + จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้ 
=            65,000,000    
 65,000,000 + 617,310,058   
= 9.53% 

  
3.2       ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution) 

= รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย 1/ - รำคำตลำดหลงักำรเสนอขำย 2/  

                                     รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย  
= 0.99 - 0.99   

      0.99   
= 0%   
 เน่ืองจำกผลกระทบต่อรำคำหุน้เท่ำกบั 0 จึงไม่มีผลกระทบต่อรำคำ 

 
หมำยเหตุ : 

1/ รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย = รำคำถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมัญในตลำดหลักทรัพย ์15 วนัท ำกำร ติดต่อกันก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือท่ี 20 มกรำคม 2564 (คิดเป็นรำคำเท่ำกบั 0.99 บำทต่อหุ้น) 

2/ รำคำตลำดหลงัเสนอขำย = (รำคำตลำด x จ ำนวนหุ้น paid-up) + (รำคำเสนอขำย x จ ำนวนหุ้นท่ีเสนอขำยคร้ังน้ี) 
                           จ  ำนวนหุ้น paid-up + จ ำนวนหุ้นท่ีเสนอขำยคร้ังน้ี 
 = (0.99 x 617,310,058) + (0.99 x 65,000,000)  
             (617,310,058 + 65,000,000)  
 = 0.99 บำทต่อหุ้น 

 
3.3       ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution) 

= EPS ก่อนกำรเสนอขำย - EPS หลงักำรเสนอขำย  
                         EPS ก่อนกำรเสนอขำย  
= 0.031 - 0.028   
         0.031   
= 9.68%   

หมำยเหตุ : 
ก ำไรสุทธิ (ตำมงบกำรเงินไตรมำสท่ี 3/2563) = 18,950,155.70 บำท 
EPS ก่อนกำรเสนอขำย = 18,890,155.70 / 610,310,058  = 0.031 บำทต่อหุ้น 
EPS หลงักำรเสนอขำย = 18,890,155.70 / (617,310,058 + 65,000,000) = 0.028 บำทต่อหุ้น 

 กำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดัในคร้ังน้ี จะท ำให้โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 10 อนัดบัแรก
ก่อนและหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนมีกำรเปล่ียนแปลง โดยสรุปไดด้งัน้ี 
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ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น ก่อนการเพิม่ทุน* หลงัการเพิม่ทุน  

จ านวนหุ้น สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น สัดส่วน 
 (ร้อยละ) 

1. กลุ่มนำยชำติชำย พำนิชชีวะ** 118,125,000 19.14% 118,125,000 17.31% 
2. กลุ่มนำยปิยะ เตชำกลู** 100,469,894 16.28% 100,469,894 14.72% 
3. นำยววิฒัน์ กรมดิษฐ*์* 42,750,000 6.93% 42,750,000 6.27% 
4. นำยวฑิูรย ์กรมดิษฐ ์ 29,390,199 4.76% 29,390,199 4.31% 
5. นำยพงษช์ยั จงไพศำลศิลป์ 16,159,500 2.62% 16,159,500 2.37% 
6. นำงนำธฤดี ศรีประจิตติชยั 15,600,000 2.53% 15,600,000 2.29% 
7. นำยบณัฑิต ตุงคะเศรณี 15,372,000 2.49% 15,372,000 2.25% 
8. นำงสำววภิำว ีกรมดิษฐ ์ 13,032,903 2.11% 13,032,903 1.91% 
9. นำงจรูญลกัษณ์ พำนิชชีวะ 12,656,250 2.05% 12,656,250 1.85% 
10. บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร์ จ ำกดั 9,866,251 1.60% 9,866,251 1.45% 

 บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั - - 65,000,000 9.53% 
 ผูถื้อหุน้รำยอ่ืน 243,888,061 39.49% 243,888,061 35.74% 

รวม 617,310,058 100.00 682,310,058 100.00 
หมำยเหตุ  
*ขอ้มูลปิดสมุด ณ วนัท่ี 13 มกรำคม 2564 
**กำรนบัรวมกลุ่มหลกัทรัพยเ์ป็นไปตำมนิยำมบุคคลตำมมำตรำ 258 
1.  กลุ่มนำยชำติชำย พำนิชชีวะ ประกอบดว้ยครอบครัวและบุตร ไดแ้ก่ นำงสมหะทยั พำนิชชีวะ นำยพำทิศ พำนิชชีวะ นำย
สำริศ พำนิชชีวะ และนำงสำวอำภำพิศ พำนิชชีวะ ไม่รวมมำรดำ คือ นำงจรูญลกัษณ์ พำนิชชีวะ 
2. กลุ่มนำยปิยะ เตชำกูล ประกอบดว้ยครอบครัวและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภำวะ ไดแ้ก่ นำงสำยสุทธ์ิ เตชำกูล ไม่รวมบุตรท่ี
บรรลุนิติภำวะ คือ นำยธนภูมิ เตชำกลู จ ำนวนหุน้สำมญั 2,112,064 หุน้ 
3. นำยววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ไม่รวมพ่ีนอ้ง คือ นำยวฑูิรย ์กรมดิษฐ ์และนำงสำววภิำว ีกรมดิษฐ ์
 
3.4  ความคุ้มค่าทีผู้่ถือหุ้นได้รับเมือ่เปรียบเทยีบกบั Dilution 
 กำรเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี เกิดผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นเดิมไม่มำกนกัเน่ืองจำกสัดส่วนกำรลงทุนของ TTTH ประมำณ
ร้อยละ 9.53 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดภำยหลงักำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ของบริษทั ซ่ึงผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งก ำไรต่อหุน้ประมำณร้อยละ 9.68 และกระทบต่อสดัส่วนผูถื้อหุน้ประมำณร้อยละ 9.53 แต่จะเกิดผลประโยชน์และ
ควำมคุม้ค่ำใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นจำกกำรท่ีบริษทัไดร่้วมพนัธมิตรกบัทำง TTTH ในคร้ังน้ี ท ำให้บริษทัไดรั้บลูกคำ้จำกกำรแนะน ำ
ของ TTTH จ ำนวน 2 รำยระยะเวลำกำรให้บริกำร 3 ปี และ 5 ปี ตำมล ำดบั โดยใชบ้ริกำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้งส้ิน 57 คนั 
ประกอบดว้ยรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 42 คนั และรถโดยสำรบริษทัจ ำนวน 15 คนั มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 340 ลำ้นบำท 
ตำมข่ำวท่ีไดเ้ผยแพร่ต่อทำงตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองกำรแจง้ผลกำรประมูล กำรเร่ิมใหบ้ริกำรและกำรต่อสญัญำกำรใหบ้ริกำร
ส ำหรับลูกคำ้รำยใหม่ 3 รำยและต่อสญัญำลูกคำ้รำยเดิม 1 รำย ซ่ึงใชบ้ริกำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้งส้ิน 83 คนั ประกอบดว้ยรถ
โดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั และรถโดยสำรของบริษทัจ ำนวน 15 คนั มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ลำ้นบำทตลอดอำยุ
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สญัญำท่ีเกิดข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทัมีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรเพ่ิมข้ึนประมำณ 11% เปรียบเทียบกบัรำยไดค้่ำบริกำร
ปี 2563 (ส ำหรับปี 2563 มีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรลดลง 14% เปรียบเทียบกบัรำยไดค้่ำบริกำรปี 2562 มำจำก
บริษทัไดรั้บผลกระทบโควิค-19) ทั้ งน้ีจะสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยำว อำทิ ผตอบผลแทนใน
มูลค่ำหุน้ท่ีอำจเพ่ิมสูงข้ึนและเงินปันผล เป็นตน้ 
 ซ่ึงบริษทั มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินหลงัหักภำษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลและส ำรองต่ำงๆ ตำมกฎหมำย หำกมี ทั้งน้ีกำรจ่ำยเงินปันผลอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัศกัยภำพ กำรเติบโต
ของผลกำรด ำเนินงำน แผนกำรลงทุน สภำพคล่อง กำรขยำยงำน รวมถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมในอนำคต เพ่ือสร้ำง
ผลตอบแทนท่ีดีต่อผูถื้อหุน้ในอนำคต 
 
3.5 ความเส่ียงจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
  ควำมเส่ียงท่ีจะกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมไม่มำกนกัเน่ืองจำกสัดส่วนกำรลงทุนของ TTTH ประมำณร้อยละ 9.53 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดภำยหลงักำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ของบริษทั ซ่ึงผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรต่อ
หุ้นประมำณร้อยละ 9.68 และกระทบต่อสัดส่วนผูถื้อหุ้นประมำณร้อยละ 9.53 และหำกบริษทัไม่ได้รับเงินตำมแผนท่ี
ก ำหนด บริษทัอำจจะตอ้งหำแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ เช่น กำรออกตรำสำรหน้ีหรือกำรกูย้ืมเงิน และกำรออกเสนอขำยหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ซ่ึงอำจใชร้ะยะเวลำนำนในกำรด ำเนินกำร แหล่งเงินทุน
ไม่ไดต้ำมตอ้งกำรหรือเพียงพอ เพ่ิมภำระค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย และขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินไม่เพียงพอตำมแผนกำรขยำย
ฐำนลูกคำ้ 
 อีกทั้ งถำ้ทำง TTTH มีกำรขำยหุ้นสำมญัของบริษทัออกไป บริษทัอำจสูญเสียโอกำสในกำรขยำยฐำนลูกคำ้ตำม
แผนกำรเติบโตของบริษทั อยำ่งไรก็ตำม เม่ือพิจำรณำรำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนเทียบกบัรำคำตลำดของหุน้บริษทั ซ่ึง
ค ำนวณรำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุน้ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวำ่ 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนท่ีเสนอขำยแลว้ รำคำเสนอขำยหุน้
สำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดหุ้นบริษทัก่อนท่ีตลำดหลกัทรัพยฯ์ จะสั่งรับหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ทำง TTTH ตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบักำรขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนตำมหลกัเกณฑท่ี์
ก ำหนดในตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรพิจำรณำค ำขอใหรั้บหุน้สำมญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วน
เพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2558 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
 
4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
4.1 เหตุผล ความจ าเป็นของการเพิม่ทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิม่ทุน  
 คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็นวำ่ กำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุน 
ให้แก่ TTTH ส่งผลดีต่อบริษทัจำกกำรไดมี้พนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner ) เป็นผูส้นบัสนุนในกำรด ำเนินงำนของ
บริษทั ผูเ้ช่ียวชำญในกำรด ำเนินกำรบริหำรท่ีเก่ียวกบัโลจิสติกส์ และมีควำมพร้อมทำงดำ้นเงินทุน ซ่ึงจะท ำใหบ้ริษทัไดรั้บ
เงินตำมแผนกำรเติบโตของบริษทัทนัเวลำ และมีสภำพคล่องทำงกำรเงินท่ีเพียงพอในปัจจุบนัและกำรขยำยธุรกิจในอนำคต 
อีกทั้งจะช่วยใหบ้ริษทัมีภำพลกัษณ์ท่ีดีและสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งได ้ซ่ึงกำรเพ่ิมทุนน้ีถือเป็นกำรระดมทุนในระยะสั้น
สำมำรถไดรั้บเงินตำมท่ีตอ้งกำร ลดภำระผูถื้อหุน้รำยเดิมในกำรเพ่ิมทุน และสร้ำงผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำว 
อยำ่งไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษทัไดพิ้จำรณำกำรระดมทุนดว้ยวธีิกำรอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

(ก)       กำรออกตรำสำรหน้ีหรือกำรกูย้มืเงิน คณะกรรมกำรบริษทัไดพิ้จำรณำเร่ืองกำรออกตรำสำรหน้ีหรือกำรกูเ้งิน
แลว้เห็นว่ำยงัไม่เหมำะสมในเวลำน้ี เน่ืองจำกสถำนกำรณ์และสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อีกทั้ งกำรใช้สินทรัพยเ์ป็น



 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 
หนำ้ท่ี 16 

หลกัประกนัมีขอ้จ ำกดั เน่ืองจำกสินทรัพยห์ลกัของบริษทัมีเพียงรถโดยสำรเท่ำนั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัยงัมี
ภำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจ ำนวน 198  คนัมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินประมำณ 262 ลำ้นบำท อีกทั้งกำร
พิจำรณำกำรขอเงินกูย้ืมเพ่ิมเติมปัจจุบนัตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรด ำเนินกำรขอวงเงินสินเช่ือใหม่ ซ่ึงอำจไม่ทนัต่อควำม
ตอ้งกำรในกำรใชเ้งินของบริษทัในเวลำน้ีและมีภำระค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 

(ข)       กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) 
คณะกรรมกำรบริษทัเห็นว่ำกำรระดมทุนด้วยวิธีดังกล่ำวมีขอ้จ ำกดัเก่ียวกบัควำมไม่แน่นอนของจ ำนวนเงินทุนท่ีได้รับ 
เน่ืองจำกอำจไม่ไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกผูถื้อหุน้รำยเดิมในกำรจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัตำมจ ำนวนเงินท่ีตอ้งกำร 

ดังนั้น แนวทำงกำรระดมทุนท่ีมีประสิทธิภำพและเหมำะสมท่ีสุดท่ีจะท ำให้บริษทัได้รับเงินทุนตำมจ ำนวนท่ี
ตอ้งกำรในระยะเวลำตำมแผนท่ีก ำหนด คือ กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ TTTH ท่ีมีศกัยภำพ 
ประสบกำรณ์ทำงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั มีควำมพร้อมดำ้นเงินลงทุนท่ีแน่นอน และเขำ้ใจนโยบำยและวิสัยทศัน์กำร
ด ำเนินงำนของบริษทัเป็นอยำ่งดี กำรระดมทุนดว้ยวิธีน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบักำรออกตรำสำรหน้ีหรือกำรกูย้ืมเงิน และกำร
ออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) หรือกำรเพ่ิมทุนโดยวธีิกำร
อ่ืน อำจท ำให้บริษทัระดมทุนไดล่้ำชำ้และไม่ไดจ้ ำนวนเงินทุนตำมท่ีตอ้งกำร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อแผนกำรด ำเนินงำนและ
สภำพคล่องกำรเงินของบริษทัได ้

  
4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิม่ทุน และความเพยีงพอของแหล่งเงนิทุน 
 ตำมแผนกำรขยำยฐำนลูกคำ้ปัจจุบัน มีลูกคำ้รำยใหม่ 3 รำยและต่อสัญญำลูกคำ้รำยเดิม 1 รำยโดยใช้บริกำรรถ
โดยสำรจ ำนวนทั้งส้ิน 83 คนั ประกอบดว้ยรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั และรถโดยสำรบริษทัจ ำนวน 15 คนั มูลค่ำสญัญำ
ใหม่ประมำณ 370 ล้ำนบำทตลอดอำยุสัญญำท่ีเกิดข้ึน ส่งผลให้บริษทัมีอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ค่ำบริกำรเพ่ิมข้ึน
ประมำณ 11% เปรียบเทียบกบัรำยไดค้่ำบริกำรปี 2563 (ส ำหรับปี 2563 มีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรลดลง 14% 
เปรียบเทียบกบัรำยไดค้่ำบริกำรปี 2562 เน่ืองจำกบริษทัไดรั้บผลกระทบโควิค-19) ดงันั้นบริษทัจะตอ้งมีเงินส ำรองเป็น
เงินทุนหมุนเวยีนเพ่ือใชใ้นกิจกำรตำมแผนโครงกำรลงทุนดงักล่ำวท่ีเพียงพอ ซ่ึงบริษทัคำดวำ่จะไดรั้บเงินภำยในไตรมำสท่ี 
1 ของปี 2564 หำกบริษทัไม่ไดรั้บเงินตำมแผนดงักล่ำว บริษทัยงัมีวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูร้ะยะสั้นและเงินกูร้ะยะยำวจำก
ธนำคำรส่ีแห่ง เพ่ือใชเ้งินเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจกำรท่ีเพียงพอส ำหรับแผนโครงกำรลงทุนดงักล่ำว 
 
4.3 ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ต่อการประกอบธุรกจิของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานโดยรวม

ของบริษัท อนัเนื่องจากการเพิม่ทุน 
  กำรท่ีบริษทัไดร่้วมพนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) กบัทำง TTTH ในคร้ังน้ี ท ำให้บริษทัไดรั้บลูกคำ้จำกกำร
แนะน ำของ TTTH จ ำนวน 2 รำยระยะเวลำกำรใหบ้ริกำร 3 ปี และ 5 ปี ตำมล ำดบั ใชบ้ริกำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้งส้ิน 57 คนั 
ประกอบดว้ยรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 42 คนั และรถโดยสำรของบริษทัจ ำนวน 15 คนั มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 340 ลำ้น
บำท ตำมข่ำวท่ีไดเ้ผยแพร่ต่อทำงตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองกำรแจง้ผลกำรประมูล กำรเร่ิมให้บริกำรและกำรต่อสัญญำกำร
ให้บริกำรของลูกค้ำรำยใหม่ 3 รำยและต่อสัญญำลูกค้ำรำยเดิม 1 รำยโดยใช้บริกำรรถโดยสำรจ ำนวนทั้ งส้ิน 83 คนั 
ประกอบดว้ยรถโดยสำรใหม่จ ำนวน 68 คนั และรถโดยสำรของบริษทัจ ำนวน 15 คนั มูลค่ำสัญญำใหม่ประมำณ 370 ลำ้น
บำทตลอดอำยสุัญญำท่ีเกิดข้ึน ส่งผลให้บริษทัมีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรเพ่ิมข้ึนประมำณ 11% เปรียบเทียบกบั
รำยไดค้่ำบริกำรปี 2563 (ส ำหรับปี 2563 มีอตัรำกำรเติบโตของรำยไดค้่ำบริกำรลดลง 14% เปรียบเทียบกบัรำยไดค้่ำบริกำร
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ปี 2562 เน่ืองจำกบริษทัไดรั้บผลกระทบโควคิ-19) ซ่ึงเห็นไดว้ำ่บริษทัมีแนวโนม้รำยไดค้่ำบริกำรท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรขยำยฐำน
ลูกคำ้ อีกทั้งส่งผลใหบ้ริษทัมีฐำนะกำรเงินท่ีดีข้ึน 
 
4.4 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และทีม่าของการก าหนดราคาเสนอขาย 

 บริษทัไดด้ ำเนินกำรเจรจำร่วมกบั TTTH ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท โดยบริษทัเปรียบเทียบกบัรำคำตลำด
ของหุ้นบริษทั ค ำนวณจำกรำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นท่ีซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำรก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 20 มกรำคม 2564 ในระหว่ำงวนัท่ี 28 ธันวำคม 2563 ถึงวนัท่ี 19 
มกรำคม 2564 ซ่ึงเท่ำกับหุ้นละ 0.99 บำท (ขอ้มูลจำก SETSMART ตำม www.setsmart.com) ซ่ึงบริษทัไม่มีส่วนลดจำก
รำคำตลำด ดงันั้น รำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนขำ้งตน้ จึงเป็นรำคำท่ีไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดตำมประกำศท่ี 
ทจ.72/2558  

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั
จ ำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท โดยเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private 
Placement) ใหแ้ก่ บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (ต่อไปน้ีจะเรียกวำ่ “TTTH”) โดยกำรจดัสรรจ ำนวน 65,000,000 
หุ้น ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 64,350,000.00 บำท และรำคำตลำดของหุ้นเท่ำกบั 0.99 บำทต่อหุ้น 
โดยบริษทัไม่ประสงคท่ี์จะออกและเสนอขำยหุน้ในรำคำต ่ำกวำ่รำคำตลำดเพ่ือประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 
 เม่ือพิจำรณำถึงเหตุผล ควำมจ ำเป็น และประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บจำกกำรออก เสนอขำย และจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิม
ทุนคร้ังน้ี คณะกรรมกำรบริษทัจึงมีมติอนุมติักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิม
ทุนให้แก่ TTTH โดยควำมเห็นวำ่เง่ือนไขกำรจดัสรร รำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูล้งทุนนั้น มีควำมเหมำะสม
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ และท ำใหบ้ริษทัมีวงเงินส ำรองเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจกำรและไดรั้บเงิน
ตำมตอ้งกำรตำมแผนกำรขยำยฐำนลูกคำ้ของบริษทั  
 
4.5 เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่บุคคลในวงจ ากดั 
 กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ TTTH คร้ังน้ี คณะกรรมกำร
บริษทัมีควำมเห็นวำ่ บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั เป็นบริษทัท่ีมีฐำนะทำงกำรเงินมัง่คงและศกัยภำพในดำ้นกำร
ลงทุน ผูเ้ช่ียวชำญในกำรด ำเนินธุรกิจกำรบริหำรเก่ียวกบัโลจิสติกส์ มีสำยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัธุรกิจท่ีหลำกหลำย และมีบริษทัใน
เครือจ ำนวนมำก ส่งผลใหบ้ริษทัสำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้ไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง ท ำใหบ้ริษทัไดรั้บเงินทุนตำมจ ำนวนท่ีตอ้งกำรเพ่ือ
ใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ถือเป็นกำรระดมทุนไดภ้ำยในระยะเวลำอนัสั้น และลดภำระผูถื้อหุน้เดิมในกำรเพ่ิมทุน อีก
ทั้งท ำให้บริษทัมีสภำพคล่องและผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีข้ึน ตลอดจนเป็นกำรเพ่ิมศกัยภำพ ควำมเช่ือมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษทัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) และสถำบนักำรเงินได ้ 
 ทั้งน้ีทำง TTTH จะเขำ้มำเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) จะน ำควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถึงประสบกำรณ์
มำส่งเสริมและสนบัสนุนเพื่อให้บริษทัสำมำรถขยำยกำรเติบโต ซ่ึงบริษทัเล็งเห็นศกัยภำพและโอกำสในกำรเติบโต กำร
สร้ำงรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร เพ่ิมก ำไรในอนำคต และประโยชน์ของผูถื้อหุน้โดยรวม รวมถึงกำรร่วมพนัธมิตรทำงธุรกิจ
อนัดีต่อกนั   
 
 
 

http://www.setsmart.com/
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5. ค ารับรองของกรรมการบริษัท 
 กรรมกำรบริษทั มีจ ำนวน 7 ท่ำน ประกอบดว้ยกรรมกำร 4 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ/ะกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน 
หำกไม่ปฏิบติัหนำ้ท่ีใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยควำม
ซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัในกำรรักษำผลประโยชน์ของบริษทัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี โดยกระท ำกำร
หรือละเวน้กำรกระท ำกำรใดอนัเป็นกำรไม่ปฏิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำว และก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษทั ผูถื้อหุ้นสำมำรถ
ฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนจำกกรรมกำรคนดงักล่ำวแทนบริษทัไดต้ำมมำตรำ 85 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน
จ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) จนเป็นเหตุใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำรหรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์
โดยมิชอบ ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงถือหุ้นในบริษทัและมีสิทธิออกเสียงรวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั สำมำรถใชสิ้ทธิเรียกคืนประโยชน์จำกกรรมกำรนั้นแทนบริษทัไดต้ำมมำตรำ 89/18 แห่ง
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ในกำรน้ี คณะกรรมกำรบริษทัขอรับรองวำ่คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้ชค้วำมระมดัระวงัในกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
อนุมติัและตรวจสอบขอ้มูลของผูล้งทุนอยำ่งครบถว้นแลว้ มีควำมเห็นวำ่กำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนเพ่ือจดัสรร
ใหแ้ก่ TTTH ดงักล่ำว ส่งผลดีต่อบริษทัจำกกำรไดมี้พนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) ในกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำน
ของบริษทั และมีฐำนะทำงกำรเงินท่ีมัง่คง ท ำให้บริษทัสำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้ไดจ้ริง สร้ำงรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร เพ่ิม
ก ำไรในอนำคต และเพ่ิมผลตอบแทนกำรลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำว  
  
 
 บริษทัขอรับรองวำ่สำรสนเทศในรำยงำนฉบบัน้ี ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประกำร 
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