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ส่วนที ่1 - 1 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นผูใ้ห้บริกำรรถโดยสำรรับ-ส่ง บุคลำกรระหวำ่งแหล่งท่ีพกัอำศยัใน
เขตชุมชนไปยงัโรงงำนอุตสำหกรรมหรือสถำนประกอบกำร โดยเฉพำะในเขตนิคมอุตสำหกรรมในภำคตะวนัออก ซ่ึง
ไดรั้บใบอนุญำตผูป้ระกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงจำกกรมกำรขนส่งทำงบก มีรถโดยสำรใหบ้ริกำรแบ่งประเภท ดงัน้ี 

 
 

 
 

 
บริษทัมีรถโดยสำรท่ีใหบ้ริกำร 2 รูปแบบดงัน้ี 
1. รถโดยสำรของบริษทัรวมจ ำนวน 347 คนัหรือคิดเป็นร้อยละ 84.02 ประกอบดว้ย รถบสัจ ำนวน 211 คนัหรือ

คิดเป็นร้อยละ 51.09 ส่วนท่ีเหลือเป็นประเภทอ่ืนไดแ้ก่ รถมินิบสั รถตู ้และรถตู ้วไีอพี คิดเป็นร้อยละ 32.93 
ของจ ำนวนรถโดยสำร 

2. รถโดยสำรรถร่วมบริกำรรวมจ ำนวน 66 คนัหรือคิดเป็นร้อยละ 15.98 ประกอบดว้ย รถตูจ้  ำนวน 61 คนัหรือ
คิดเป็นร้อยละ 14.77 ส่วนท่ีเหลือเป็นรถบสัคิดเป็นร้อยละ 1.21 ของจ ำนวนรถโดยสำร 
 

นอกจำกน้ีบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรบริหำรควำมปลอดภยัทำงถนน (BSI ISO39001: 2012 Road traffic safety 
management system) มำใชใ้นกำรบริหำรจดักำรกระบวนกำรเดินรถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรต่อลูกคำ้ให้เกิด
ควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด อีกทั้งกำรให้ควำมส ำคญัในกำรพฒันำคุณภำพของพนกังำนโดยเฉพำะนักขบัตั้งแต่กระบวนกำร
สรรหำค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร กำรอบรม กำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรใหบ้ริกำรและปลูกฝังกำรใส่ใจต่อคุณภำพชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของผูโ้ดยสำรและผูร่้วมใชเ้สน้ทำง 

แนวโนว้ส ำหรับปี 2564 บริษทัมุ่งเนน้เพ่ิมมำร์เก็ตแชร์ภำคตะวนัออก ขยำยฐำนกลุ่มลูกคำ้ขนำดใหญ่ท่ีมีศกัยภำพ 
โดยเนน้กำรใชบ้ริกำรรับส่งท่ีมีคุณภำพและกำรน ำเทคโนโลยท่ีีเหมำะสมต่ำงๆ มำร่วมเพ่ิมประสิทธิภำพให้กบัลูกคำ้ อีกทั้ง
กำรเพ่ิมควำมสะดวกสบำยมำกข้ึน ซ่ึงในกำรร่วมพนัธมิตรทำงธุรกิจกบับริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั  (TTTH) 
นั้นยงัช่วยในกำรสนับสนุนกำรขยำยฐำนลูกคำ้ในวงกวำ้งเพ่ือต่อยอดกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง อีกทั้ งกำรร่วมลงทุนน ำ
เทคโนโลยีเขำ้มำพฒันำระบบบริหำรจดักำรกระบวนกำรเดินรถ Model Smart Mobility ท่ีจะรองรับกำรให้บริกำรให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน รวมถึงกำรช่วยลดตน้ทุนให้แก่ลูกคำ้ เพ่ิมศกัยภำพกำรแข่งขนัมำกข้ึน โดยตั้งเป้ำอตัรำกำรเติบโต 
20% หรือรำยไดร้วมท่ี 480 ลำ้นบำทและรักษำอตัรำก ำไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 25  

 
 
 

 
 
 

 ประเภทรถโดยสาร จ านวนที่นั่ง 

- รถบสั มำกกวำ่ 40 
- รถมินิบสั / ไมโครบสั ไม่เกิน 30 / ไม่เกิน 21 
- รถตู ้วีไอพี 10 
- รถตู ้ 13 
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ส่วนที ่1 - 2 
 

1.1  นโยบายการประกอบธุรกจิ 
วสัิยทศัน์ (Vision) 

เรำจะเป็นผูน้ ำในกำรให้บริกำรรับ-ส่ง บุคลำกรให้แก่โรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ โดยควำมมุ่งมัน่พฒันำกำร
ใหบ้ริกำรเพ่ือใหเ้กิดควำมพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริกำรและสร้ำงมำตรฐำนกำรใหบ้ริกำรจนเป็นท่ียอมรับในระดบัสำกล 
พนัธกจิและวตัถุประสงค์  
- รักษำฐำนธุรกิจใหเ้ขม้แขง็ เสริมสร้ำงกำรเติบโตและขยำยฐำนธุรกิจอยำ่งต่อเน่ืองสู่ควำมยัง่ยนื 
- กำรปรับใชเ้ทคโนโลยใีนกำรให้บริกำรและควบคุมกำรเดินรถเก่ียวเน่ืองกบัควำมปลอดภยัและตอบสนองควำมพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 
- กำรพฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ในการด าเนนิงานของบริษัท (Strategy) 
- กำรรักษำฐำนลูกคำ้เดิมควบคู่กับสร้ำงฐำนลูกคำ้ใหม่ด้วยกำรให้บริกำรท่ีมีคุณภำพและสร้ำงควำมพึงพอใจแก่

ผูใ้ชบ้ริกำร 
- กำรพฒันำระบบปฏิบติักำรและมำตรฐำนกำรใหบ้ริกำรรับ-ส่ง บุคลำกรท่ีมีคุณภำพ 
- กำรพฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพของบุคลำกรใหไ้ดม้ำตรฐำน 

เป้าหมายระยะยาวของบริษัท 
- ระยะเวลำ 1 ปี : บริษทัยงัมุ่งเนน้ด ำเนินงำนตำมกลยทุธ์หลกัและพนัธกิจขององคก์ร โดยวำงเป้ำหมำยกำรเติบโตของ

รำยได้จำกกำรให้บริกำรประมำณ 20% จำกลูกค้ำรำยเดิมและลูกค้ำรำยใหม่จำกกำรขยำยพ้ืนท่ีนอกเขตภำค
ตะวนัออก อีกส่วนหน่ึงมำจำกกำรร่วมพนัธมิตรกบัทำงบริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั หรือ TTTH ท่ีจะ
เขำ้มำสนบัสนุนกำรขยำยฐำนลูกคำ้กวำ้งข้ึน ซ่ึงตั้งแต่ตน้ปี 2564 บริษทัไดรั้บลูกคำ้รำยใหม่ 3 รำย ( มำจำก TTTH 
แนะน ำ 2 รำย ) และลูกคำ้รำยเดิม 1 รำยต่อสญัญำใหม่ จ ำนวนรถท่ีใชบ้ริกำรทั้งหมด 83 คนั ซ่ึงระหวำ่งงวดยงัมีกำร
เจรจำกบัลูกคำ้รำยใหม่จ ำนวน 4-5 รำย ถึงแมว้ำ่ในปี 2563 บริษทัจะมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรลดลงประมำณร้อยละ 
14.41 จำกปีเดียวกนัก่อนหนำ้ มำจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควิค ซ่ึงปัจจุบนัแนวโนม้รำยไดจ้ำก
กำรใหบ้ริกำรของบริษทัมีทิศทำงท่ีดีข้ึนมำจำกกำรใชก้ ำลงัผลิตในภำคอุตสำหกรรมกลบัสู่สภำวะปกติ 

- ระยะเวลำ 5 ปี : สืบเน่ืองจำกกำรขยำยฐำนลูกคำ้ บริษทัวำงเป้ำหมำยกำรเติบโตของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ีระดบั 
20% และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรลดตน้ทุนในกำรใหบ้ริกำร นอกจำกน้ีจำกกำรร่วมทุนกบัทำง TTTH บริษทัจะ
เน้นกำรน ำเทคโนโลยีเขำ้มำร่วมบริหำรจดักำรกระบวนเดินรถท่ีเรียกว่ำ Model Smart Mobility เพื่อรองรับกำร
ให้บริกำรท่ีมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน สร้ำงกำรเติบโตในอนำคตท่ีย ัง่ยืน อีกทั้งช่วยเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีและ
สร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งได ้

 
1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

บริษทัเร่ิมประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรรับ-ส่ง บุคลำกรเม่ือวนัท่ี 20 ตุลำคม 2548 โดยมีผูก่้อตั้งได้แก่ นำยปิยะ         
เตชำกูล ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์และนำยชำติชำย พำนิชชีวะ ร่วมกนัและเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2558 นบัจำกนั้นไดข้ยำยธุรกิจอยำ่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั กำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญั
ของบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 
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ส่วนที ่1 - 3 
 

ปี รายละเอยีด 

2548 - เดือนตุลำคม บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1.00 ลำ้นบำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท ช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ 
ในช่ือบริษทัอมตะ ทรำนสปอร์ต 30 จ ำกดั ส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 700/199 หมู่ท่ี 1 ต.บำ้นเก่ำ  
อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160 

- บริษทัไดรั้บใบอนุญำตผูป้ระกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงจำกกรมกำรขนส่งทำงบก ระยะเวลำ 5 ปี  
- บริษทัเร่ิมใหบ้ริกำรรับ-ส่ง บุคลำกรในเขตนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ีชลบุรีและนิคมอตุสำหกรรม

อมตะซิต้ีระยอง ดว้ยรถบสั 1 คนัและรถตู ้2 คนั 
2559 - เดือนมกรำคม บริษทัไดรั้บใบอนุญำตผูป้ระกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงจำกกรมกำรขนส่งทำงบกต่อ

อีก 5 ปี 
- ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2559 วนัท่ี 4 เม.ย. บริษทัมีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำร

ด ำเนินกำรปี 2558 เป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.022 บำทรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 9.68 ลำ้นบำทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 82.92 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัส ำรองทำงกฎหมำย ก ำหนดวนัจ่ำยเงินปันผลวนัท่ี 1 พ.ค. 2559 

- บริษทัมีรถโดยสำรท่ีใหบ้ริกำรของบริษทัจ ำนวน 176 คนั ซ้ือเพ่ิมในระหวำ่งปีจ ำนวน 37 คนั 
2560 - ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 วนัท่ี 3 เม.ย. บริษทัมีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำร

ด ำเนินกำรปี 2559 เป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.04473 บำทรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 19.68 ลำ้นบำทหรือคิด
เป็นร้อยละ 94.74 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัส ำรองทำงกฎหมำย ก ำหนดวนัจ่ำยเงินปันผลวนัท่ี 2 พ.ค. 2560 
มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
1.        จ่ำยเงินปันผลเป็นหุน้สำมญั อตัรำ 8:1 หุน้สำมญั ในอตัรำหุน้ละ 0.03125 บำทต่อหุน้ (เศษของ  

หุน้ปันผลใหปั้ดท้ิง) 
2.         จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัรำหุน้ละ 0.01348 บำท 
3.         บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผลและกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

ดงัน้ี 
-     รองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผลจ ำนวน 55.00 ลำ้นหุน้สำมญั 
-     รองรับกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จ ำนวน 123.75 ลำ้นหุน้สำมญั (1:1 หุน้สำมญั) 

- บริษทัมีกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัรุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) จ ำนวน 
123,750,000 หน่วย ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้เดิม 4:1 หุน้สำมญั ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 24 พ.ค. 
60 ถึงวนัท่ี 23 พ.ค. 62 รำคำกำรใชสิ้ทธิฯ 0.85 บำทต่อหุน้สำมญั 

- บริษทัมีรถโดยสำรท่ีใหบ้ริกำรของบริษทัจ ำนวน 238 คนั ซ้ือเพ่ิมในระหวำ่งปีจ ำนวน 62 คนัและขำยรถ
ตูจ้  ำนวน 1 คนั 

      - เดือนสิงหำคม บริษทัไดรั้บมำตรฐำนกำรรับรองกำรบริหำรควำมปลอดภยัทำงถนน (BSI ISO39001 : 
2012 Road traffic safety management system) นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ส.ค. 60 ถึงวนัท่ี 31 ก.ค. 63 

2561 - ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 วนัท่ี 2 เม.ย. บริษทัมีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินกำรปี 2560 เป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.030 บำทรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 15.64 ลำ้นบำทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 62.96 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัส ำรองทำงกฎหมำย ก ำหนดวนัจ่ำยเงินปันผลวนัท่ี 30 เม.ย. 2561 

- บริษทัมีรถโดยสำรท่ีใหบ้ริกำรของบริษทัจ ำนวน 279 คนั ซ้ือเพ่ิมในระหวำ่งปีจ ำนวน 44 คนัและขำยรถ
บสัจ ำนวน 2 คนั 
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2562 - ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 วนัท่ี 2 เม.ย. บริษทัมีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำร

ด ำเนินกำรปี 2561 เป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.040 บำทรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 21.63 ลำ้นบำทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 56.51 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัส ำรองทำงกฎหมำย ก ำหนดวนัจ่ำยเงินปันผลวนัท่ี 30 เม.ย. 2562 

- ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 4/2562 วนัท่ี 5 พ.ย. บริษทัมีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนเกำ้เดือนปี 2562 เป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.020 บำทรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
12.35 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 36.02 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัส ำรองทำงกฎหมำย ก ำหนดวนัจ่ำยเงิน
ปันผลวนัท่ี 4 ธ.ค. 2562 

- บริษทัมีรถโดยสำรท่ีใหบ้ริกำรของบริษทัจ ำนวน 308 คนั ซ้ือเพ่ิมในระหวำ่งปีจ ำนวน 30 คนัและขำยรถ
บสัจ ำนวน 1 คนั 

2563 - ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 1/2563 วนัท่ี 25 ก.พ. บริษทัมีมติจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปีของผลกำร
ด ำเนินงำนปี 2562 เป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.020 บำท จ ำนวน 12.35 ลำ้นบำท ซ่ึงมีจ่ำยเงินปันผล
ระหวำ่งกำลไปแลว้เป็นเงินสดในอตัรำหุน้ 0.020 บำท จ ำนวน 12.35 ลำ้นบำท รวมทั้งส้ิน 25.70 ลำ้น
บำทหรือคิดเป็นร้อยละ 55.59 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัส ำรองทำงกฎหมำย ก ำหนดวนัจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับปีวนัท่ี 30 เม.ย. 2563  

- เดือนสิงหำคม บริษทัไดรั้บกำรตอ่มำตรฐำนกำรรับรองกำรบริหำรควำมปลอดภยัทำงถนน (BSI 
ISO39001 : 2012 Road traffic safety management system) นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ส.ค. 2563 ถึงวนัท่ี 31 ก.ค. 
2566 

2564 - บริษทัไดรั้บใบอนุญำตผูป้ระกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงจำกกรมกำรขนส่งทำงบก ต่อระยะเวลำอีก 5 
ปี นบัตั้งแต่ 11 มกรำคม 2564 ถึงวนัท่ี 10 มกรำคม 2569 

 - ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 วนัท่ี 20 ม.ค. บริษทัมีมติเก่ียวกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน
เพ่ือเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั และก ำหนดและเสนอต่อท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 มี
ระเบียบวำระกำรประชุมท่ีส ำคญัดงัน้ี 
วำระท่ี 2 พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษทั ขอ้ 4. (เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

วำระท่ี 3 พิจำณำอนุมติักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ ำนวน 65.00 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ  0.25 

บำท ใหแ้ก่บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (TTTH) โดยกำรจดัสรร 65.00 ลำ้นหุน้ ในรำคำ

เสนอขำยหุน้ละ 0.99 บำท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 64.35 ลำ้นบำท 

- วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมจ ำนวนกรรมกำร 1 ท่ำน จำกจ ำนวนเดิม 7 ท่ำนเป็น 8 ท่ำน โดยมอบ
อ ำนำจอนุมติักำรแต่งตั้งกรรมกำรเขำ้ใหม่ใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษทั 

 - มติท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 วนัท่ี 24 ก.พ. จ ำนวนหุน้รวม 388,542,981 หุน้หรือ 62.94% 
โดยมีมติตำมวำระขำ้งตน้ ดงัน้ี 
วำระท่ี 2 อนุมติั คะแนนเสียงเห็นดว้ย 388.54 ลำ้นหุน้ 

วำระท่ี 3 อนุมติั คะแนนเสียงเห็นดว้ย 388.54 ลำ้นหุน้  

- วำระท่ี 4 อนุมติั คะแนนเสียงเห็นดว้ย 388.54 ลำ้นหุน้ 
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ปี รายละเอยีด 

 - ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 2/2564 เก่ียวกบักำรจ่ำยเงินปันผล กำรก ำหนดประชุมสำมญั
ประจ ำปี 2564 และแกไ้ขขอ้บงัคบั โดยมีระเบียบวำระกำรประชุมดงัน้ี 
วำระท่ี 2 อนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

วำระท่ี 4 อนุมติักำรจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองจ ำนวน 1.44 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นทุนส ำรองตำม

กฎหมำย 5.01% ของก ำไรสุทธิ และจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2563 อตัรำหุน้ละ 0.03 บำท รวมเงินไม่เกิน 

20.50 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล 74.95% ของเงินก ำไรสุทธิหลงัจดัสรรก ำไรเป็น

เงินทุนส ำรองตำมกฎหมำย โดยก ำหนดรำยช่ือผูมี้สิทธิรับเงินปันผลวนัท่ี 9 เม.ย. 2564 

วำระท่ี 8 อนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ 

วำระท่ี 9 อนุมติักำรแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัเก่ียวกบักำรประชุมคณะกรรมกำรและประชุมผูถื้อหุน้ ใน
เร่ืองกำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 
1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 ลกัษณะการให้บริการ โดยแบ่งสดัส่วนรำยไดอ้อกเป็น 2 กลุ่มคือ 
1. รายได้จากการให้บริการ 

รถโดยสารของบริษัท :  
รถโดยสำรของบริษทัทุกคนัตอ้งมีลกัษณะท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำย โดยมีแผน่ป้ำยทะเบียนรถเป็นพ้ืนสีเหลือง 

ตวัอกัษรและตวัเลขเป็นสีด ำ ข้ึนตน้ดว้ย 30-xxxx และมีโครงสร้ำงรถโดยสำรท่ีเหมำะสมกบักำรขนส่งบุคลำกร มี
ควำมปลอดภยัและสะดวกสบำยต่อผูโ้ดยสำร โดยบริษทัได้ร่วมมือกับผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยรถชั้นน ำ อำทิ  ฮีโน่ 
สแกนเนียและเมอร์เซเดส-เบนซ์ โตโยตำ้ และยูท่ง เป็นตน้ ในกำรออกแบบโครงสร้ำงรถโดยสำรท่ีเป็นมำตรฐำน 

รถโดยสารร่วมบริการ : 
รถโดยสำรร่วมบริกำร เป็นรถโดยสำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรบริหำรจดักำรของบริษทั จำกกำรคดัเลือกและก ำหนด

นโยบำย ซ่ึงเป็นทั้งบุคคลหรือนิติบุคคล แต่ตอ้งไดรั้บอนุญำตใหเ้ป็นผูป้ระกอบกำรรถโดยสำรขนส่งไม่ประจ ำทำง
จำกกรมกำรขนส่งทำงบกเท่ำนั้น 
2.   รายได้อื่น ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับเงินฝำกธนำคำร ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นและรำยไดอ่ื้น อำทิ 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรดำ้นกำรบริหำรเพ่ิมเติมแก่รถร่วมบริกำร เงินรับคืนกองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนกังำนลำออก
และกำรขำยอะไหล่ท่ีเส่ือมสภำพ เป็นตน้ 

 
ภาพตารางแสดง โครงสร้างรายได้ของบริษัท  ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 รายละเอยีดดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายได้รวม ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

คนั จ านวน ร้อยละ คนั จ านวน ร้อยละ คนั จ านวน ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการ          

1.   รถโดยสารของบริษทั 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   รถตู ้ 51 31.52 7.47% 79 53.51 11.71% 91 49.77 12.73% 

1.4   รถตู ้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% 

รายได้อืน่  1.86   1.77   0.60  
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ภาพกราฟโครงสร้างรายได้ของบริษัท ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563  แยกตามอุตสาหกรรมของลูกค้า ดงันี ้
(หน่วย: ล้านบาท) 

 
 
จำกภำพแสดงสดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรแยกตำมอุตสำหกรรมของลูกคำ้ท่ีมีควำมหลำกหลำย เน่ืองจำกบริษทั 

ตอ้งกำรป้องกันไม่ให้กลุ่มลูกคำ้มีกำรกระจุกตวัและพ่ึงพิงกลุ่มอุตสำหกรรมใดๆ มำกเกินไป ซ่ึงอำจมีควำมเส่ียงหำก
อุตสำหกรรมนั้นอยูใ่นช่วงวกิฤตจำกเศรษฐกิจ กำรเมือง สงัคม ส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลย ี
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ปี 2563 81.58 71.79 26.86 48.4 43.12 31.67 5.08 24.95 57.64
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ภาพแสดง ขั้นตอนการจดัหาและให้บริการลูกค้ำ  
 

 
 
1. บริษทัจะร่วมประชุมกบัลูกคำ้เพ่ือหำรือและน ำเสนอรูปแบบกระบวนกำรเดินรถโดยใชข้อ้มูลของลูกคำ้ อำทิ 

จ ำนวนคน เสน้ทำง ตำรำงเวลำกำรปฏิบติังำนของพนกังำน เพื่อออกแบบประเภทรถและจ ำนวนรถ เสน้ทำง
เดินรถ ตำรำงเวลำรับส่ง และสรุปค่ำใชจ่้ำยใหลู้กคำ้พิจำรณำ 

2. เม่ือลูกคำ้ตกลงวำ่จำ้งบริษทัตำมท่ีทำงบริษทัไดเ้สนอ จำกนั้นทำงบริษทัจะจดัท ำสัญญำกำรใหบ้ริกำรขนส่ง
บุคลำกร (Employee transportation Service Agreement) 

3. บริษทัจะด ำเนินกำรจดัหำรถโดยสำรและนกัขบัเพื่อเตรียมส ำหรับกำรเดินรถตำมสญัญำกำรใหบ้ริกำรขนส่ง
บุคลำกร มีรำยละเอียดดงัน้ี 
3.1 กรณีใชร้ถโดยสำรของบริษทั ทำงบริษทัจะออกรถใหม่หำกเป็นประเภทรถบสัจะมีกำรสั่งประกอบ

รถ เช่นกำรสั่งซ้ือโครงรถและเคร่ืองยนต์ (Chassis) และส่งท ำตัวถัง (Body) พร้อมตกแต่งจำก
ผูป้ระกอบกำรชั้นน ำ สรรหำนกัขบัและท ำกำรอบรมคดัเลือกเพื่อเป็นนกัขบัประจ ำรถ  

3.2 กรณีใชร้ถโดยสำรร่วมบริกำร ส่วนใหญ่เป็นรถตูโ้ดยสำรโดยบริษทัจะท ำสัญญำตกลงกบัรถร่วม
เพื่อให้มำด ำเนินกำรรับ-ส่งบุคลำกร ตำมท่ีบริษทัไดท้ ำสัญญำกำรให้บริกำรกบัลูกคำ้ ซ่ึงรถร่วมมี
หนำ้ท่ีจดัหำรถและนกัขบัเพ่ือใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ของบริษทัในนำมของ บมจ. เอทีพี 30 

 

การน าเสนอรูปแบบรถและ
เส้นทางเดนิรถให้ตรงกบั
ความต้องการของลูกค้า

กรณใีช้รถของบริษัท

รถโดยสารขนาดใหญ่ 
อาท ิรถบัส / รถมนิิบัส

รถตู้ / รถตู้วไีอพี
จัดหารถให้ตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า

คดัสรรบุคลากรเพือ่เป็น
นักขบั

จัดอบรมพฒันาศักยภาพ
นักขับก่อนการให้บริการ

พร้อมให้บริการรับส่ง 
บุคลากร

บริษัทบริหารและจัดการ
รับส่ง บุคลากรตามเส้นทางที่

ตกลงไว้กับลูกค้า

บริษัทจัดท ารายงานการ
เดนิทางประจ าวนัเพือ่

รายงานแก่ลูกค้า

บริษัทเรียกเกบ็ค่าบริการ
กบัลูกค้าตามสัญญา

กรณใีช้รถร่วม

รถบัส / รถตู้

บริษัทคดัเลอืกรถร่วม

ลูกค้าลงนามในสัญญา
ว่าจ้างบริการรับส่ง

บุคลากร

ประเภทรถโดยสารจ านวนรถ

โดยสาร /จ านวนผู้โดยสาร /เส้นทาง 

/ตารางเวลาการเดนิรถ /ค่าใช้จ่าย 
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ภาพแสดง ขั้นตอนการให้บริการรับ-ส่ง บุคลากร             
 

    
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

3.3 นกัขบัจะน ำรถมำยงัจุดจอดรถ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรตรวจสอบสภำพรถ ท ำควำมสะอำดและ
ควำมเรียบร้อยภำยในรถโดยสำรก่อนปฏิบติัหนำ้ท่ี 30 นำที 

3.4 เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยปฏิบติักำร (เจำ้หนำ้ท่ี OP) จะท ำกำรสุ่มวดัระดบัแอลกอฮอล์และสำรเสพติด รวมถึง
สภำพควำมพร้อมของร่ำงกำยและจิตใจของนักขบัประจ ำวนั เพ่ือบนัทึกและรำยงำนให้กบัลูกคำ้
ทรำบ ดังนั้นนักขบัตอ้งมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและควรมีระดับแอลกอฮอล์เท่ำกับ 0 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หำกทำงเจำ้หนำ้ท่ี OP พบระดบัแอลกอฮอลมี์มำกกวำ่ 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มี
แนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี  
- ระดบัแอลกอฮอลน์อ้ยกวำ่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ทำงเจำ้หนำ้ท่ี OP จะท ำกำรประเมินควำม

พร้อมของนักขบัว่ำอยู่ในเกณฑ์ท่ีสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้หรือไม่ โดยเจ้ำหน้ำท่ี OP จะ
ด ำเนินกำรติดตำมและควบคุมตลอดกำรปฏิบติังำน 

- ระดับแอลกอฮอล์มำกกว่ำ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  ถือว่ำเข้ำข่ำยเป็นผู ้เมำสุรำ  ตำม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 16 (พ.ศ.2537) และเป็นผูท่ี้ถูกห้ำมขบัข่ีรถตำมพระรำชบญัญติัจรำจร
ทำงบก (พ.ศ.2522) ทำงเจำ้หนำ้ท่ี OP จะด ำเนินกำรหำนกัขบัมำทดแทนหรือเป็นผูด้  ำเนินกำร
ขบัแทน (โดยตอ้งมีใบขบัข่ีรถโดยสำรไม่ประจ ำทำงเท่ำนั้น) 

3.5 นกัขบัจะประจ ำท่ีตำมจุดรับ-ส่ง ตำมเวลำและเสน้ทำงท่ีไดต้กลงไวก้บัลูกคำ้ 
3.6 นกัขบัจะท ำกำรบนัทึกเวลำท่ีถึงและออกจำกจุดรับ-ส่งและบนัทึกจ ำนวนพนกังำนท่ีข้ึนรถ เพ่ือเป็น

ขอ้มูลใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ี OP 
3.7 เม่ือนกัขบัด ำเนินกำรรับ-ส่ง บุคลำกรยงัจุดหมำยปลำยทำงอยำ่งปลอดภยัแลว้ จะตอ้งน ำรถไปยงัจุด

จอดรถท่ีก ำหนดไว ้เพ่ือเตรียมตวัรับ-ส่ง บุคลำกรในรอบถดัไป 

จุดรับส่งท่ี 2 

จุดรับส่งท่ี 1 

จุดรับส่งท่ี 3 

จุดรับส่งท่ี 4 

สถานประกอบการ 

ศูนย์ควบคุมการเดนิรถ 

ระบบดาวเทียมติดตามรถ 

จุดจอดรถ ATP30  
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3.8 เจำ้หนำ้ท่ี OP จะน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกนกัขบั มำรวบรวมเพื่อจดัท ำรำยงำนประจ ำวนัเพ่ือส่งให้แก่ลูกคำ้
และส่งใหท้ำงบญัชีด ำเนินกำรวำงบิลใบแจง้หน้ีเม่ือใหบ้ริกำรครบรอบเดือน 

3.9 บริษทัจะร่วมกบัลูกคำ้ในกำรควบคุมค่ำใชจ่้ำยใหเ้หมำะสม โดยกำรพิจำรณำจำกขอ้มูลกำรใชบ้ริกำร
ของลูกคำ้ประจ ำเดือน เช่น เสน้ทำง เวลำและจุดรับส่ง จดัประเภทรถโดยสำรใหเ้หมำะสมกบัจ ำนวน
บุคลำกร อำทิ รถบสั รถมินิบสั รถตู ้และรถตู ้วไีอพี 

3.10 รถโดยสำรของบริษัททุกคัน มีระบบติดตำมด้วยสัญญำณดำวเทียม (GPS Tracking) ซ่ึงท ำงำน
ร่วมกับ Software ท่ีเรียกว่ำ GPS Tracking System มีหน้ำท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ควำมเร็วรถ 
สถำนะของรถ ระดบัน ้ ำมนั เป็นตน้ สำมำรถตรวจสอบต ำแหน่งท่ีอยูปั่จจุบนัและตรวจสอบขอ้มูล
ยอ้นหลงัไดต้ลอดเวลำ นอกจำกน้ีบริษทัไดก้ ำหนดให้รถโดยสำรร่วมบริกำรทุกคนัตอ้งติดระบบ
ดงักล่ำวดว้ย 
 
ภาพแสดงตวัอย่าง การใช้โปรแกรมตดิตามรถโดยสารด้วยสัญญาณดาวเทยีม 

ท่ีมำ : ขอ้มูลจำกบริษทั  

 
3.11 บริษัทได้ทดลองใช้แอพพลิเคชั่นช่ือ ATP30-Beam  ผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟน เพ่ือเพ่ิมควำม

สะดวกสบำยใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริกำรสำมำรถทรำบต ำแหน่งของกำรเดินรถของบริษทัในกำรบริหำรจดักำร
ระยะเวลำรอคอยรถตำมจุดจอดใหใ้กลเ้คียงท่ีสุด 

3.12 บริษทัมีระบบ Great Corner ในกำรควบคุมปริมำณกำรใชน้ ้ ำมนัเป็นระบบเซ็นเซอร์เพื่อตรวจวดั
ปริมำณน ้ ำมนัในถงัของรถแต่ละคนั โดยทำงบริษทัไดใ้ชใ้นกำรติดตำมควำมผิดปกติของปริมำณ
น ้ ำมนั หำกมีกำรลดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัทำงเจำ้หนำ้ท่ี OP ตอ้งหำสำเหตุและรำยงำนต่อผูบ้ริหำร
ทนัที 
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ภาพแสดงตวัอย่าง การตดิตามการใช้น า้มนัและสถานะของรถโดยสารแต่ละคนั 

ท่ีมำ : ขอ้มูลจำกบริษทั  

 
2.2  การตลาดและการแข่งขัน 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิ 
ก. ผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 

ตารางแสดง สรุปอตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิไทย 

อตัราการเติบโตเศรษฐกจิ (%) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 คาดการณ์ปี 2564 

GDP (ณ รำคำคงท่ี) 4.1 2.3 -6.1 2.5 - 3.5 
กำรลงทุนรวม 3.8 2.0 -4.8 5.7 
   ภำคเอกชน 3.9 2.7 -8.4 3.8 
   ภำครัฐ 3.3 0.1 5.7 10.7 
กำรบริโภคภำคเอกชน 4.6 4.0 -1.0 2.0 
กำรอุปโภคภำครัฐบำล 1.8 1.7 0.8 5.1 
มูลค่ำกำรส่งออกสินคำ้ 7.5 -3.3 -6.6 5.8 
   ปริมำณ 3.9 -3.7 -5.9 3.8 
มูลค่ำกำรน ำเขำ้สินคำ้ 13.7 -5.6 -13.5 6.5 
   ปริมำณ 7.7 -5.7 -11.8 4.0 

ท่ีมำ: ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ (กุมภำพนัธ์ 2564) 

 
เศรษฐกิจไทยในไตรมำสท่ีส่ีของปี 2563 ลดลงร้อยละ 4.2 ปรับตวัดีข้ึนเม่ือเทียบกบักำรลดลงร้อยละ 6.4 ใน

ไตรมำสท่ีสำม (%YoY) และเม่ือปรับผลของฤดูกำลออกแลว้ เศรษฐกิจไทยในไตรมำสท่ีส่ีของปี 2563 ขยำยตวัจำก
ไตรมำสท่ีสำมของปี 2563 ร้อยละ 1.3 (QoQ_SA) 

แนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 2564 คำดวำ่จะขยำยตวัร้อยละ 2.5 - 3.5 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนส ำคญั ประกอบดว้ย 
1) แนวโนม้กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและปริมำณกำรคำ้โลก 2) แรงขบัเคล่ือนจำกกำรใชจ่้ำยภำครัฐ 3) กำรกลบัมำ
ขยำยตวัของอุปสงค์ภำคเอกชนในประเทศ และ  4) กำรปรับตวัตำมมำตรฐำนกำรขยำยตวัท่ีต ่ำผิดปกติในปี 2563 
ทั้งน้ี คำดวำ่มูลค่ำกำรส่งออกสินคำ้ในรูปดอลลำร์ สรอ. จะขยำยตวัร้อยละ 5.8 กำรอุปโภคบริโภคภำคเอกชน และ
กำรลงทุนรวมขยำยตวัร้อยละ 2.0 และร้อยละ 5.7 ตำมล ำดบั อตัรำเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยูใ่นช่วงร้อยละ 1.0 - 2.0 และ
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บญัชีเดินสะพดัเกินดุลร้อยละ  2.3 ของ GDP (รำยงำนภำวะเศรษฐกิจไทยไตรมำสท่ีส่ี ทั้ งปี 2563 และแนวโนม้ปี 
2564)  

 
ข. ราคาน า้มนัดบิในตลาด WTI 

ราคาน า้มนัดบิในตลาด WTI

 
ท่ีมำ : https://th.investing.com/commodities/crude-oil 
 

ค. ราคาพลงังาน 
ราคาน า้มนัดเีซลในประเทศไทย 

ท่ีมำ : รำคำน ้ำมนัยอ้นหลงั บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) , 2564 

 
รำคำน ้ ำมนัดิบดูไบในไตรมำสท่ี 4 ปี 2563 ใกลเ้คียงกบัไตรมำสก่อน โดยช่วงคร่ึงแรกของไตรมำส รำคำ

น ้ ำมนัปรับลดลงจำก 1) กำรระบำดระลอกใหม่ของ COVID-19 ในยโุรปและสหรัฐฯ ซ่ึงท ำใหอุ้ปสงคน์ ้ ำมนัฟ้ืนตวั
ชำ้กวำ่คำด 2) อุปทำนน ้ ำมนัของลิเบียเพ่ิมข้ึนมำกและเร็วกวำ่ท่ีตลำดคำดหลงัควำมขดัแยง้ในประเทศเร่ิมคล่ีคลำย 
อยำ่งไรก็ดี รำคำน ้ ำมนักลบัปรับเพ่ิมข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของไตรมำส จำก (1) ประสิทธิผลและกำรกระจำยของวคัซีน
ป้องกนั COVID-19 ท่ีสูงกวำ่คำด ส่งผลให้กำรคำดกำรณ์อุปสงคน์ ้ ำมนัในระยะขำ้งหนำ้ปรับดีข้ึนเกินคำด และ (2) 
กลุ่ม OPEC และประเทศท่ีเก่ียวขอ้งประกำศปรับลดปริมำณกำรผลิตน ้ ำมนัเพ่ิมเติมในไตรมำสท่ี 1 ของปี 2564 เป็น 
7.2 ลำ้นบำร์เรลต่อวนั จำกเดิมท่ี 5.8 ลำ้นบำร์เรลต่อวนั เพ่ือชดเชยอุปสงคท่ี์ยงัถูกกดดนัจำกกำรระบำดของ COVID-
19 และอุปทำนท่ีเพ่ิมข้ึนมำกจำกกำรเพ่ิมปริมำณกำรผลิตของลิเบีย (รำยงำนนโยบำยกำรเงิน เดือนธนัวำคม 2563) 
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ภาวะอุตสาหกรรม 
ก. นิคมอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

จ านวนนิคมอุตสาหกรรมทั้งประเทศ ข้อมูล ณ เดอืนธันวาคม 2563 

 กลาง ตะวนัตก ตะวนัออก เหนือ ใต้ ตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมทั้งประเทศ 

จ ำนวนนิคมอุตสำหกรรม 18 1 36 2 2 1 60 

ท่ีมำ: กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), ขอ้มูล ณ เดือนธนัวำคม 2563 

 
จ ำนวนนิคมอุตสำหกรรมในประเทศไทย ณ เดือนธนัวำคม 2563 มีจ ำนวนทั้งส้ิน 60 นิคม โดยส่วนมำกนิคม

อุตสำหกรรมกว่ำคร่ึงของประเทศตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีภำคตะวนัออก เน่ืองจำกมีควำมสะดวกในกำรขนส่งใกล้กับ
กรุงเทพมหำนครและยงัเป็นเขตท่ีปลอดภัยจำกกำรเกิดอุทกภัย ทั้ งน้ี ข้อมูลสถำนภำพทำงกำรลงทุนในนิคม
อุตสำหกรรม จำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ณ เดือนธนัวำคม 2563 ระบุวำ่มีจ ำนวนผูใ้ชท่ี้ดิน
หรือจ ำนวนผูป้ระกอบกำรในนิคมเท่ำกบั 5,110 โรงงำน จ ำนวนคนงำนทั้งส้ิน 523,162 คน โดยมีพ้ืนท่ีนิคมตำมแผน
แม่บทเท่ำกบั 175,693 ไร่ ยงัคงเหลือพ้ืนท่ีส ำหรับขำยหรือใหเ้ช่ำ 27,954 ไร่   
ข. จ านวนผู้ประกอบการขนส่ง 

ขอ้1 จ ำนวนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง (ฉบบั), ขอ้2 จ ำนวนผูป้ระกอบกำรขนส่ง (รำย), ขอ้3 อตัรำกำร
เปล่ียนแปลงจ ำนวนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง (ร้อยละ) 

 
จ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (สะสม) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 รายละเอยีดดงันี ้ 

ลกัษณะรถ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 ข้อ3 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 

รถโดยสำรประจ ำทำง 2,973 1,515 2,875 1,503 -3.30% 
รถโดยสำรไม่ประจ ำทำง 43,251 43,251 40,631 40,631 -6.06% 
รถโดยสำรส่วนบุคคล 7,627 7,627 7,784 7,784 2.06% 
รวมรถโดยสารทั้งหมด 53,851 52,393 51,290 49,918 -4.76% 

ท่ีมำ: สถิติจ ำนวนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งและจ ำนวนผูป้ระกอบกำรขนส่ง กรมกำรขนส่ง, 2563 

 
จ ำนวนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งรถโดยสำรทัว่ประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวนทั้งส้ิน 

51,290 ฉบบั โดยมีจ ำนวนผูป้ระกอบกำรทั้งส้ิน 49,918 รำย เม่ือพิจำรณำตำมประเภทกำรขนส่ง พบวำ่ส่วนใหญ่เป็น
ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งด้วยรถโดยสำรไม่ประจ ำทำงมำกท่ีสุดร้อยละ 79.22 รองลงมำคือใบอนุญำต
ประกอบกำรขนส่งด้วยรถโดยสำรส่วนบุคคลร้อยละ 15.18 และใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งดว้ยรถโดยสำร
ประจ ำทำง ร้อยละ 5.61 ตำมล ำดบั 

ปี 2563 กำรขนส่งดว้ยรถโดยสำรลดลงของจ ำนวนใบอนุญำตฯ จำกปี 2562 ร้อยละ 4.76 โดยเฉพำะธุรกิจ
กำรขนส่งดว้ยรถโดยสำรไม่ประจ ำทำงท่ีลดลงถึงร้อยละ 6.06 เน่ืองจำกภำพรวมเศรษฐกิจในประเทศหดตวัลง 
สำเหตุมำจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควิค-19 ท่ีผ่ำนมำซ่ึงส่งผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่อ
ภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำรอยำ่งมำก  
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จ านวนผู้ได้รับใบอนุญาตประจ ารถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
(หน่วย : ฉบบั) 

ประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 2562 2563 

ภาคตะวนัออก ภาคอืน่ๆ ภาคตะวนัออก ภาคอืน่ๆ 

ผูข้บัรถชนิดท่ี 1 1,349 14,142 1,570 15,431 

ผูข้บัรถชนิดท่ี 2 92,799 731,638 93,272 717,059 

ผูข้บัรถชนิดท่ี 3 33,921 219,956 34,786 220,693 

ผูข้บัรถชนิดท่ี 4 27,508 101,779 27,759 103,071 

รวมทุกประเภท 155,577 1,067,515 157,387 1,056,254 
ท่ีมำ: กลุ่มสถิติกำรขนส่ง กองแผนงำน กรมขนส่งทำงบก, ขอ้มูล ณ เดือนธนัวำคม 2563 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวนผูไ้ดรั้บใบอนุญำตเป็นผูข้บัรถตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนส่งทำงบกมีจ ำนวน
ทั้งส้ิน 1,213,641 ฉบบั ลดลงจำกปี 2562 ซ่ึงมีจ ำนวน 1,223,092 ฉบบั ลดลงร้อยละ 0.77 โดยเป็นจ ำนวนผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญำต
ขบัรถในพ้ืนท่ีภำคตะวนัออกจ ำนวน 157,387 รำย คิดเป็นร้อยละ 12.97 ของจ ำนวนทั้งหมด โดยนิยำมของกรมขนส่งทำงบก
นั้น ผูข้บัรถจะตอ้งไดรั้บใบอนุญำตเป็นผูข้บัรถชนิดท่ี 2, 3 หรือ 4 จึงจะสำมำรถขบัรถบสัขนส่งซ่ึงบรรทุกผูโ้ดยสำรเกินกวำ่ 
20 คนได ้
 

จ านวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รายละเอยีดดงันี ้
(หน่วย: คนั) 

ประเภทรถ 2562 2563 

ภาคตะวนัออก ภาคอืน่ๆ ภาคตะวนัออก ภาคอืน่ๆ 

รถโดยสำรประจ ำทำง 6,307 66,579 6,056 62,702 
รถโดยสำรไม่ประจ ำทำง 9,237 69,367 9,003 60,052 
รถโดยสำรส่วนบุคคล 1,110 12,398 1,111 12,623 
รวมรถโดยสาร 16,654 148,344 16,170 135,377 

รถบรรทุกและรถขนำดเล็ก 136,358 1,013,947 139,720 1,034,710 
รวมรถทุกประเภท 153,012 1,162,291 155,890 1,170,087 

ท่ีมำ: กลุ่มสถิติกำรขนส่ง กองแผนงำน กรมขนส่งทำงบก, ขอ้มูล ณ 31 ธนัวำคม 2563 

 
จ ำนวนรถโดยสำรจดทะเบียนสะสมตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรขนส่งทำงบก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีจ ำนวน

ทั้ งส้ิน 151,547 คนั ลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 164,998 คนั คิดเป็นร้อยละ 8.15 ในจ ำนวนรถโดยสำรน้ี เป็นรถ
โดยสำรไม่ประจ ำทำงจ ำนวน 69,055 คนั คิดเป็นร้อยละ 45.57 ของรถโดยสำรในปี 2563 

จำกสถิติดงักล่ำวพบวำ่ กำรขนส่งประเภทรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ลดลงจำกปี 
2562 คิดเป็นร้อยละ 12.15 เน่ืองจำกภำพรวมเศรษฐกิจในประเทศหดตวัลง สำเหตุมำจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
แพร่ระบำดโควิค-19 ท่ีผ่ำนมำซ่ึงกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัต่อภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำรอย่ำง (ท่ีมำ : กำร
นิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ขอ้มูล ณ ธนัวำคม 2563) 
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2.3 นโยบายและลกัษณะการตลาดทีส่ าคญั 
1. กลยุทธ์การแข่งขัน 

เน่ืองจำกธุรกิจรถโดยสำรไม่ประจ ำทำงไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเขำ้ท ำธุรกิจของผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ หำกมี
ปัจจยัดำ้นแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอ มีใบอนุญำตผูป้ระกอบกำรขนส่งและตอ้งมีผูข้บัขี่ท่ีมีใบอนุญำตตรงตำมประเภท
ท่ีกฎหมำยก ำหนดจึงท ำให้มีจ ำนวนผูป้ระกอบกำรรถขนส่งโดยสำรไม่ประจ ำทำงรำยใหม่เกิดข้ึนจ ำนวนมำก โดย
ในปี 2562 มีจ ำนวนผู ้ประกอบกำรรถโดยสำรไม่ประจ ำทำงเท่ำกับ 43,251 รำย และในปี 2563 มีจ ำนวน
ผูป้ระกอบกำรลดลงเป็น 40,631 รำย หรือคิดเป็นร้อยละ 6.06 ซ่ึงส่วนใหญ่จะเนน้กำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำและกำร
บริกำรเป็นหลกั ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัไดป้ระเมินส่วนแบ่งกำรตลำดอยู่ท่ีร้อยละ 3 ของจ ำนวนโรงงำนนิคม
อุตสำหกรรมพ้ืนท่ีใหบ้ริกำร อำทิ นิคมอุตสำหกรรม อมตะซิต้ีชลบุรี แหลมฉบงัชลบุรี อมตะซิต้ีระยอง มำบตำพุด
ระยอง เหมรำชระยอง โรจนะระยอง และอีสเทิร์น ซีบอร์ด ระยอง 

จุดเด่นของบริษทั มีกระบวนกำรเดินรถท่ีเป็นมำตรฐำน เนน้คุณภำพงำนบริกำรท่ีโดดเด่น ตำมแนวทำงกำร
ปฏิบติักำรบริหำรควำมปลอดภยับนทอ้งถนนตำมมำตรฐำน ISO: 39001: 2012 อีกทั้งยงัใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกบักำรใช้
บริกำรรถโดยสำรใหเ้หมำะสมกบัเสน้ทำงเพื่อใหลู้กคำ้ลดค่ำใชจ่้ำย โดยมีกลยทุธ์กำรแข่งขนั ดงัน้ี 

1.1  กลยุทธ์ด้านบริการ (Service) 
ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำบริษทัมีปรับปรุงและพฒันำคุณภำพกำรบริกำรอยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้บริษทั

ไดรั้บมำตรฐำนกำรบริหำรควำมปลอดภยัทำงถนน (BS ISO39001 : 2012 Road traffic safety management 
system) โดยยึดหลักนโยบำยในกำรให้บริกำร 3 ประกำร คือ หลักควำมปลอดภัย (Safety) หลักควำม
น่ำเช่ือถือ (Reliability) และหลกัควำมสะดวกสบำย (Comfort) ดว้ยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบริกำร ดงัน้ี  

มาตรฐานรถโดยสาร 
รถโดยสำรของบริษทัทุกคนัเป็นรถใหม่ โดยลกัษณะของตวัรถภำยนอกจะออกแบบเฉพำะส ำหรับ

กำรใช้รับ-ส่ง บุคลำกรตำมหลกัวิศวกรรมและทำงกฏหมำย อีกทั้ งแชสซีและเคร่ืองยนต์ (Bus body and 
Chassis) จำกบริษทัชั้นน ำ อำทิ ฮีโน่ สแกนเนียและเมอร์เซเดส-เบนซ์ โตโยตำ้ และยูท่ง เป็นตน้ ตวัถงัมีกำร
ออกแบบลกัษณะกำรใชง้ำนโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัเป็นหลกั  กำรติดตั้งระบบปรับอำกำศเป็นอุปกรณ์
ใหม่ทุกช้ิน และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีครบครัน อำทิ ทีวี เคร่ืองเสียง ชุดปฐมพยำบำล ถงัดบัเพลิง และ
อุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกสบำยและปลอดภยัต่อผูโ้ดยสำร 

มาตรฐานพนักงานขับรถ 
บริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรสรรหำนักขบัเป็นอย่ำงมำก ตั้ งแต่กำรคัดเลือกอย่ำงเข้มงวด อำทิ 

สัมภำษณ์ ตรวจสอบประวติั ทดสอบกำรขบัข่ีและตรวจสอบสภำพร่ำงกำย เป็นตน้ เม่ือรับเป็นนกัขบัตอ้ง
ผำ่นกำรอบรมควำมรู้ ควำมสำมำรถและกำรปฏิบติังำนอยำ่งถูกตอ้ง เช่น กำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรใหบ้ริกำร 
กำรรักษำดูแลสภำพรถ กำรขบัข่ีอยำ่งปลอดภยั ตลอดจนกำรวดัผลกำรปฏิบติังำนอยำ่งต่อเน่ือง 

มาตรฐานการควบคุมการเดนิรถ  
บริษทัมีระบบติดตำมรถโดยสำรของบริษทัทุกคนั เรียกว่ำ GPS Tracking Systems เป็นแบบ Real 

time โดยเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติกำรจะเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรตรวจสอบสถำนะ สอดส่องพฤติกรรมและ
สนบัสนุนกำรท ำงำนของนกัขบั อำทิ ตรวจสอบควำมพร้อมก่อนกำรใหบ้ริกำรไม่นอ้ยกวำ่ 30 นำทีและกำร
ควบคุมควำมเร็วรถไม่เกิน 80 กม./ชม. ตลอดกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีผ่ำนกลอ้งวงจรปิดภำยในรถโดยสำรบริษทั 
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เม่ือนักขบัให้บริกำรรับ-ส่ง บุคลำกรเรียบร้อยแลว้ ทำงเจ้ำหน้ำท่ี OP จะท ำสรุปรำยงำนจำกขอ้มูลเป็น
รำยงำนประจ ำวนั (Daily Report) และรำยงำนประจ ำเดือน (Monthly Report) ใหก้บัลูกคำ้ตรวจทำนเสมอ 

มาตรฐานการซ่อมบ ารุง  
บริษทัมีกำรควบคุมระบบกำรดูแลรักษำเคร่ืองยนตแ์ละอุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถโดยสำรของ

บริษทัเป็นไปตำมนโยบำยกำรเก็บรักษำ กำรเบิกใช ้กำรควบคุมสินคำ้คงเหลืออยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยฝ่ำย
ซ่อมบ ำรุงเป็นผูรั้บผิดชอบ ทำงบริษทัจะท ำกำรฝึกอบรมพนักงำนให้มีควำมรู้และควำมสำมำรถอย่ำง
สม ่ำเสมอเพื่อใหเ้กิดควำมช ำนำญและก ำหนดแผนกำรซ่อมบ ำรุงท่ีชดัเจน โดยไม่ตอ้งรอใหเ้กิดควำมเสียหำย 
ช ำรุดหรือติดขดัเพื่อใหร้ถโดยสำรของบริษทัทุกคนัมีสมรรถภำพพร้อมใชง้ำนอยูเ่สมอ อีกทั้งทำงบริษทัได้
จัดรถซ่อมบ ำรุงเคล่ือนท่ี (Mobile Unit) เพ่ือซ่อมบ ำรุงนอกสถำนท่ี ลกัษณะกำรดูแลและกำรซ่อมบ ำรุง
สำมำรถแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1. กำรดูแลรักษำประจ ำวนัเป็นกำรดูแลควำมสะอำดและควำมเรียบร้อยของรถโดยสำร อำทิ กำรท ำ

ควำมสะอำดเบำะท่ีนั่ง กำรฉีดพ่นน ้ ำยำฆ่ำเช้ือโรคและกำรเก็บอุปกรณ์ภำยในรถให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยก่อนใชง้ำนต่อไป เป็นตน้ โดยเป็นควำมรับผิดชอบของนกัขบัและเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยปฏิบติักำร 

2. กำรซ่อมบ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เป็นตำมแผนกำรซ่อมบ ำรุง หำกพบ
ปัญหำใหญ่ เช่น เคร่ืองยนตแ์ละช่วงล่ำงเกิดกำรเสียหำยจะน ำส่งศูนยซ่์อมทนัที 

1.2 กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
บริษัทมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำอย่ำงเหมำะสมและยุติธรรม ควบคู่กับกำรให้บริกำรท่ีมีคุณภำพสูง 

(Premium Strategy) อำทิ รถโดยสำรของบริษทัทุกคนัเป็นรถใหม่ ลกัษณะของรถเหมำะกบักำรให้บริกำร นกัขบัมี
ควำมเช่ียวชำญ ระบบกำรติดตำมท่ีทันสมยัและกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรเดินรถท่ีมีประสิทธิภำพ (Flee 
Management System) เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัผูโ้ดยสำร สอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำหนดรำคำ อีกทั้งกำรค ำนึงถึง
กำรลงทุนรถโดยสำรของบริษทัมีระยะเวลำประมำณ 1-5 ปี โดยก ำหนดค่ำบริกำร 2 ประเภท ดงัน้ี 
1. กำรก ำหนดค่ำบริกำรแบบคงท่ี (Fixed - Rate Contract) คือกำรก ำหนดตำมระยะทำงตำมค่ำบริกำรต่อเท่ียวท่ี

ระบุไวใ้นสญัญำ ซ่ึงไม่มีกำรเปล่ียนแปลงตำมรำคำน ้ ำมนั 
2. กำรก ำหนดค่ำบริกำรผนัแปรตำมกำรเปล่ียนแปลงของรำคำน ้ ำมันเช้ือเพลิง (Floating - Rate Contract) 

แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
2.1       กำรก ำหนดค่ำบริกำรแบบคงท่ีตำมระยะทำงท่ีผนัแปรตำมอตัรำค่ำน ้ ำมนัชดเชย ค ำนวณจำกปริมำณ

กำรใชน้ ้ ำมนัแต่ละเส้นทำงบวกส่วนต่ำงของรำคำน ้ ำมนั (รำคำน ้ ำมนัเฉล่ียปัจจุบนัเปรียบเทียบรำคำ
น ้ ำมนัตำมสัญญำ) หำกส่วนต่ำงรำคำน ้ ำมนัเฉล่ียปัจจุบันมำกกว่ำ บริษทัจะได้รับอตัรำค่ำน ้ ำมนั
ชดเชยจำกลูกคำ้ หำกส่วนต่ำงรำคำน ้ ำมนัตำมสญัญำมำกกวำ่ บริษทัจะใหส่้วนลดกบัลูกคำ้แทน 

2.2      กำรก ำหนดค่ำบริกำรผนัแปรตำมรำคำน ้ ำมนัและระยะทำงท่ีให้บริกำร (Minimum Guarantee) เป็น
กำรก ำหนดค่ำบริกำรขั้นต ่ำตำมตน้ทุนบริกำรส ำหรับค่ำงวดรถ ค่ำจำ้งนกัขบั และค่ำน ้ ำมนัตำมจริง 
ส่วนรำยไดต้ำมระยะทำงท่ีใหบ้ริกำรกบัลูกคำ้ 

1.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
บริษทัมีฝ่ำยกำรตลำดท ำหนำ้ท่ีหำลูกคำ้ 2 ช่องทำงคือ 1) ทำงลูกคำ้ติดต่อมำทำงบริษทัโดยตรงคิดเป็นร้อยละ 

69.05 ของลูกคำ้ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นกำรแนะน ำจำกลูกคำ้รำยเดิมของบริษทัและ 2) กำรเขำ้ร่วมประกวดรำคำ / 
กำรประมูลรำคำ (Price Action) คิดเป็นร้อยละ 30.95 ของลูกคำ้ทั้งหมด โดยท่ีผ่ำนมำกำรรับงำนส่วนใหญ่เป็นกำร
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แนะน ำจำกลูกคำ้รำยเดิมของบริษทั เน่ืองจำกบริษทัไม่มีนโยบำยในกำรแข่งขนัดำ้นรำคำเพ่ือให้ไดง้ำน แต่จะเนน้
กำรรักษำคุณภำพของกำรบริหำรจดักำรใหมี้ประสิทธิภำพคุม้ค่ำกบัค่ำบริกำรท่ีลูกคำ้จะตอ้งจ่ำยซ่ึงท่ีผำ่นมำจะเห็น
ไดว้ำ่ลูกคำ้รำยเดิมท่ีไดรั้บบริกำรยงัคงใชบ้ริกำรอยำ่งต่อเน่ืองเกือบทุกรำย 

การประชาสัมพนัธ์ (Promotion) 
บริษทัมีกำรประชำสัมพนัธ์หลำกหลำยรูปแบบ อำทิ เว็บไซต์บริษทั SET หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์

ออนไลน์ FB Line กำรสัมภำษณ์สดและวิทยุ เป็นตน้ เพื่อเป็นกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ สร้ำงกำรรับรู้ (Brand 
Recognition) และกำรจดจ ำ (Brand Awareness)  

1.4 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษัทเป็นผู ้ประกอบกำรในภำคกำรผลิตมีสถำนท่ีตั้ งโรงงำนอยู่ในนิคม

อุตสำหกรรมหรือนอกนิคมอุตสำหกรรมในพ้ืนท่ีภำคตะวนัออกเป็นหลกั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีจ ำนวน
ลูกคำ้ทั้งส้ิน 42 รำย แบ่งเป็นพ้ืนท่ีกำรใหบ้ริกำร ดงัน้ี 

พืน้ที่ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี 8 10 11 
นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงั ชลบุรี 1 1 1 
นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง 5 5 4 
นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ ระยอง 6 6 6 
นิคมอุตสำหกรรมเหมรำช ระยอง 3 3 3 
นิคมอุตสำหกรรมโรจนะ ระยอง 1 1 1 
นิคมอุตสำหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด ระยอง - - 1 
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 1 1 1 
จงัหวดัปรำจีนบุรี 1 1 1 
จงัหวดัสระบุรี 1 1 1 
จงัหวดัระยอง 4 7 6 
จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 1 1 1 
กรุงเทพฯ 2 2 5 
รวม 34 39 42 

 
2.4       การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1. การจดัหารถโดยสาร  
บริษทัมีรูปแบบกำรจดัหำรถโดยสำร 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
ก. รถโดยสำรของบริษทั  

บริษทัจะมีกำรลงทุนรถโดยสำรก็ต่อเม่ือมีควำมชดัเจนว่ำมีกำรท ำสัญญำกบัทำงลูกคำ้เท่ำนั้น โดย
บริษทัมีแหล่งเงินทุนส ำหรับกำรซ้ือรถใหม่มำจำกกำรสนับสนุนวงเงินสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินและ
ธนำคำร, กำรออกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน อำทิ IPO และใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) และเงินทุน
หมุนเวยีนในกิจกำร นอกจำกน้ีรถโดยสำรของบริษทัทุกคนัจะตอ้งท ำประกนัภยัรถเพ่ือจ ำกดัควำมเสียหำยท่ี
อำจเกิดข้ึน 
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ข. รถโดยสำรร่วมบริกำร 
บริษทัมีกำรท ำสัญญำรถโดยสำรร่วมบริกำรต่อคนัเป็นรำยปีทั้งรถบสัและรถตู ้ซ่ึงในสัญญำมีกำร

ระบุชดัเจนถึงเง่ือนไขในกำรปฏิบติังำนตำมมำตรฐำนของบริษทัซ่ึงรถร่วมเป็นผูรั้บผิดชอบต่อควำมเสียหำย
ระหวำ่งกำรให้บริกำร อำทิ กำรรับส่งพนกังำนไม่ตรงเวลำทุกกรณีหรืออุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน โดยบริษทัเป็นผู ้
คดัเลือกรถร่วมใหก้บัลูกคำ้ บริหำรจดักำรกระบวนกำรเดินรถและประเมินผลงำนของรถร่วมตลอดกำรร่วม
สญัญำกำรใหบ้ริกำร ปัจจุบนับริษทัไม่มีนโยบำยกำรท ำสญัญำกบัรถร่วมรำยใหม่เพ่ิมเติม 

2.         นักขับ (Driver) 
บริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัในกำรคดัเลือกนักขบัเป็นหลกัตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำนักขบั เร่ิมจำกกำรรับ

สมคัร อำทิ ป้ำยประกำศ กำรแนะน ำจำกนกัขบัและประชำสมัพนัธ์ตำมสถำนท่ีต่ำงๆ โดยฝ่ำยสรรหำนกัขบั เม่ือมีนกั
ขบัใหม่มำสมคัรกบัทำงฝ่ำยบุคคลจะท ำกำรสัมภำษณ์คุณสมบติัเบ้ืองตน้ อำทิ ทดสอบควำมสำมำรถในกำรขบัข่ี 
ตรวจสุขภำพร่ำงกำย ตรวจสอบประวติัอำชญำกรรมจำกหน่วยงำนรำชกำร และตรวจสอบใบอนุญำตเป็นผูข้บัรถ
ประเภทท่ี 2, 3 หรือ 4 จำกกรมขนส่งทำงบกหรือไม่ จำกนั้นเม่ือรับเป็นนกัขบัจะตอ้งรับกำรฝึกอบรมทกัษะกำรขบั
รถเชิงป้องกนัอุบติัเหต ุก่อนเร่ิมกำรปฏิบติังำนกบัลูกคำ้โดยฝ่ำยปฏิบติักำรเป็นผูป้ระเมินผลตลอดกำรปฏิบติังำน  

 
ภาพแสดง ขั้นตอนการสรรหานกัขับ 

 
  

3. น า้มนัเช้ือเพลงิ 
บริษทัมีนโยบำยให้รถโดยสำรของบริษทัทุกคนัใชน้ ้ ำมนัดีเซลและน ้ ำมนั B10 โดยบริษทัไม่มีเปล่ียนแปลง

หรือกำรดดัแปลงเคร่ืองยนต์เป็นประเภทเช้ือเพลิงอ่ืน อีกทั้งกำรควบคุมกำรเติมน ้ ำมนัผ่ำนบตัรเติมน ้ ำมนัจำกผู ้
จ  ำหน่ำยน ้ ำมนัท่ีมีช่ือเสียงหลำยแห่ง  

ขั้นตอนกำรเติมน ้ ำมนั นกัขบัจะตอ้งเติมน ้ ำมนัตำมสถำนีให้บริกำรท่ีทำงบริษทัก ำหนด โดยตอ้งเติมใหเ้ตม็
ถงัทุกคร้ัง ก่อนเติมจะตอ้งแจง้เลขไมลใ์ห้ทำงสถำนีทรำบเพ่ือท ำกำรออกใบเสร็จ จำกนั้นน ำใบเสร็จกลบัมำส่งให้
ทำงเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปฏิบติักำร (Operation staff : OP) ภำยในเช้ำวนัถดัไป เพื่อให้เจำ้หน้ำท่ี OP บันทึกขอ้มูลลงใน
ระบบ Back office และวิเครำะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้เพ่ือใหท้รำบถึงอตัรำกำรใชน้ ้ ำมนัของรถโดยสำรแต่ละคนั (Rate of 
Consumption) หำกพบขอ้มูลมีควำมผิดปกติ ทำงเจำ้หนำ้ท่ี OP จะท ำกำรเร่งหำสำเหตุร่วมกบัขอ้มูลในระบบ GPS 

กำรสรรหำนกัขบั

กำรสัมภำษณ์เบ้ืองตน้

ตรวจสอบประวติั
อำชญำกรรม

พนกังำนประจ ำ "นกัขบั"

ผำ่นกำรอบรมตำมเกณฑ์
ของบริษทั 
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Tracking ทนัที ก่อนเสนอให้กบัฝ่ำยบริหำรทรำบทุกส้ินเดือน ทำงผูจ้  ำหน่ำยน ้ ำมนัจะส่งรำยงำนกำรใชน้ ้ ำมนัและ
เอกสำรประกอบกำรเรียกเก็บค่ำบริกำร 

 
ภาพแสดง ขั้นตอนการควบคุมการเตมิน า้มนัของนักขับ 

 
 
2.5 การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัตระหนกัถึงกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจำกทรัพยสิ์นหลกัของบริษทัเป็นรถโดยสำรท่ีมีขนำดใหญ่ จะมี
กำรใช้เช้ือเพลิงท่ีตอ้งปล่อยมลภำวะต่อส่ิงแวดล้อม อีกทั้ งของเสียจำกระบวนกำรซ่อมบ ำรุงต่ำงๆ อำทิ น ้ ำมนัเคร่ือง 
แบตเตอร่ีและอะไหล่ต่ำงๆ เป็นตน้ เพ่ือใหล้ดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอำจจะเกิดข้ึน ทำงบริษทัจึงด ำเนินกำรจดักำรดำ้น
ส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1. กำรลดมลภำวะทำงอำกำศจำกกำรเผำผลำญของเคร่ืองยนต์ โดยบริษัทเลือกใช้เคร่ืองยนต์ใหม่ท่ีมี
ประสิทธิภำพในกำรเผำไหมแ้ละควบคุมกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองยนตต์ำมแผนซ่อมบ ำรุง 

2. กำรใชน้ ้ ำมนัเช้ือเพลิงท่ีไดม้ำตรฐำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของเคร่ืองยนตใ์นกำรเผำไหม้ท ำให้
ปล่อยมลภำวะนอ้ยท่ีสุด 

3. บริษทัไม่มีนโยบำยดดัแปลง/เปล่ียนแปลงเคร่ืองยนตท่ี์ไม่ไดม้ำตรฐำนตำมหลกัวิศวกรรมยำนยนต์เพื่อลด
กำรเกิดมลภำวะทำงอำกำศ 

4. บริษทัมีนโยบำยกำรควบคุมสินคำ้คงเหลือ ตั้ งแต่กระบวนกำรซ้ือจนถึงกำรจ ำหน่ำย/ท ำลำย/เลิกใชง้ำน 
สินคำ้คงเหลืออยำ่งเคร่งครัดและถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

 
2.6 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรท่ียงัไม่ไดรั้บรู้จ ำนวนคงเหลือ 1,375.84 ลำ้นบำทของ
ลูกคำ้ท่ีใหบ้ริกำรทั้งหมด 42 รำย (ปี 2563 มีลูกคำ้จ ำนวน 1 รำย ยกเลิกสญัญำก่อนครบก ำหนด)

กำรก ำหนดสถำนีเติม
น ้ำมนั

เติมน ้ำมนัเตม็ถงัทุกคร้ัง

นกัขบัน ำส่งใบเสร็จเลข
ไมลทุ์กวนัให้ OP staff

เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยปฎิบติักำร
บนัทึกขอ้มูลใน Back 

office

OP staff วเิครำะห์ขอ้มูล
ร่วมกบัระบบ GPS 

Tracking

เสนอฝ่ำยบริหำร
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3. ปัจจัยความเส่ียง  
 
บริษทัมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมควำมเส่ียงอย่ำงเป็นระบบ โดยมีวตัถุประสงคแ์นวป้องกนั

และบริหำรควำมเส่ียงใหส้อดคลอ้งตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงก ำหนดมำตรกำร
บริหำรจัดกำรท่ีเพียงพอและติดตำมแผนงำนบริหำรควำมเส่ียงในระดับองค์กร เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงมี
ประสิทธิภำพและอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยสรุปควำมเส่ียงส ำคญั ดงัน้ี 
3.1 ความเส่ียงด้านการด าเนินธุรกจิ 

ความเส่ียงจากการทีก่ลุ่มลูกค้าจ านวนน้อยรายและอยู่ในวงจ ากดั 
บริษทัมีรำยไดห้ลกัมำจำกกำรให้บริกำรรับ-ส่ง บุคลำกรแก่โรงงำน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมี

จ ำนวนลูกคำ้ 42 รำย จำก 2,379 โรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมท่ีทำงบริษทัเป็นผูใ้ห้บริกำร และรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรเท่ำกบั 391.09 ลำ้นบำท ซ่ึงลูกคำ้รำยใหญ่ 10 ล ำดบัแรกมีรำยไดจ้ำกำรใหบ้ริกำรเท่ำกบั 220.51 ลำ้นบำท
หรือคิดเป็นร้อยละ 56.38 ซ่ึงจะเห็นไดว้ำ่บริษทัอำจไดรั้บผลกระทบจำกกำรมีลูกคำ้ดงักล่ำวหำกไม่มีกำรต่อสญัญำ 

อย่ำงไรก็ดี บริษทัมีกำรก ำหนดแผนและนโยบำยท่ีชดัเจนในกำรรักษำลูกคำ้รำยเดิมและรำยใหม่ลดกำร
พ่ึงพิงลูกคำ้รำยใหญ่บำงรำยและกระจำยกลุ่มอุตสำหกรรมลูกคำ้ให้มีควำมหลำกหลำย ทั้งน้ี บริษทัเช่ือมัน่วำ่โอกำส
กำรสูญเสียลูกคำ้ค่อนขำ้งนอ้ยมำก ซ่ึงจำกผลกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำยงัสำมำรถรักษำลูกคำ้รำยเดิมไดเ้กือบทั้งหมด 
และในทุกปียงัสำมำรถหำลูกคำ้รำยใหม่เพ่ิมเติมไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง    

กำรก ำหนดแผนอนำคต โดยบริษทัมีกำรก ำหนดรำคำเป็นไปตำมควำมเหมำะสมของลูกคำ้แต่ละรำยและ
ระยะเวลำสัญญำประมำณ 3-5 ปี ท ำให้เช่ือไดว้่ำบริษทัจะสำมำรถขยำยส่วนแบ่งทำงกำรตลำดไดอี้ก นอกจำกน้ี
บริษัทยงัให้ควำมส ำคัญในกำรกระจำยควำมเส่ียงจำกกำรจัดกำรลูกค้ำในหลำยกลุ่มอุตสำหกรรม (Industry 
Diversification) เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกลุ่มลูกคำ้เดียวกนัอำจไดรั้บผลกระทบจำกปัจจยัทำงเศรษฐกิจเดียวกนั 

 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงราคาน า้มนัเช้ือเพลงิของตลาดโลก 
 บริษทัมีกำรใชน้ ้ ำมนัดีเซลและน ้ ำมนั B10 กบัรถโดยสำรของบริษทัทุกคนั ดงันั้นควำมผนัผวนของรำคำ
น ้ ำมนัเช้ือเพลิงในตลำดโลกส่งผลโดยตรงต่อตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรของบริษทัเน่ืองจำกบริษทัไม่มีกำรท ำสัญญำซ้ือ
น ้ ำมนักบัผูจ้  ำหน่ำยล่วงหนำ้  

อยำ่งไรก็ดี บริษทัมีรูปแบบกำรก ำหนดค่ำบริกำร 2 รูปแบบ คือ 1) กำรก ำหนดค่ำบริกำรแบบคงท่ีสัดส่วน
สัญญำกำรให้บริกำรคิดเป็นร้อยละ 52.38 และ 2) กำรก ำหนดค่ำบริกำรแบบผนัแปรตำมรำคำน ้ ำมนัและระยะทำงท่ี
ใชบ้ริกำรสัดส่วนสัญญำคิดเป็นร้อยละ 47.62 (รำยละเอียดเพ่ิมเติมขอ้ท่ี 1.2 กลยทุธ์ดำ้นรำคำ (Price)) จะเห็นไดว้ำ่
สญัญำส่วนใหญ่เป็นกำรก ำหนดค่ำบริกำรแบบคงท่ีซ่ึงสำมำรถช่วยลดควำมเส่ียงดงักล่ำวได ้

บริษทัให้ควำมส ำคญัในกำรบริหำรและควบคุมตน้ทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง โดยกำรน ำระบบสำรสนเทศเขำ้
มำร่วมเก็บขอ้มูลและประมวลผลเพื่อให้ทรำบกำรใช้ปริมำณน ้ ำมนัเช้ือเพลิงในรถแต่ละคนั และน ำข้อมูลมำ
วิเครำะห์/แกไ้ข/ป้องกนั/หำสำเหตุ เพื่อเสนอรำยงำนฝ่ำยบริหำรต่อไป โดยฝ่ำยบริหำรน ำขอ้มูลกำรวำงแผนเพื่อลด
ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรและฝ่ำยอบรมนกัขบัยงัสำมำรถเก็บรวบรวมขอ้มูลพฤติกรรมกำรขบัขี่อยำ่งประหยดัน ้ ำมนั เพื่อ
มำใช้กำรอบรมนักขบัอย่ำงถูกตอ้ง ซ่ึงจำกกำรบริหำรดังกล่ำวบริษทัคำดว่ำจะสำมำรถลดตน้ทุนกำรให้บริกำร
ประมำณร้อยละ 5-10  
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 ความเส่ียงจากการขาดแคลนนักขับ 
บริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญักบันกัขบั โดยมีกำรก ำหนดเงินเดือนและสวสัดิกำรต่ำงๆ อยำ่งเหมำะสมเน่ืองดว้ย

ขอ้จ ำกดัในกำรรับสมคัรนกัขบั (รำยละเอียดเพ่ิมเติมขอ้ท่ี 2 นกัขบั (Driver)) เม่ือเขำ้เป็นนกัขบัตอ้งปฏิบติัตำมท่ีทำง
บริษทัก ำหนด จึงท ำให้มีอตัรำกำรลำออกของนกัขบัอยู่ในระดบัสูงอำจเกิดปัญหำขำดแคลนนกัขบัไม่เพียงพอต่อ
กำรใหบ้ริกำร  

อยำ่งไรก็ดี บริษทัไดส้ร้ำงจิตส ำนึกแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนและสร้ำงกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเป็นประโยชน์กบั
นกัขบัเสมือนกบัพนกังำนทัว่ไปเพ่ือสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคนขบัรถทัว่ไป กรณีท่ีขำดแคลนนกัขบั บริษทัจะใหท้ำง
เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยปฏิบติักำรเป็นผูข้บัขี่แทนเน่ืองจำกเจำ้หนำ้ท่ี OP ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีใบอนุญำตขบัข่ีรถโดยสำรไม่ประจ ำ
ทำงและรับกำรอบรมเช่นเดียวกบันกัขบั จำกผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำบริษทัมัน่ใจวำ่สำมำรถป้องกนัควำมเส่ียง
ดงักล่ำวได ้

 ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกจิ 
ธุรกิจในกำรรับ-ส่ง บุคลำกรมีขอ้จ ำกัดในกำรเขำ้สู่ธุรกิจน้อย (Low Entry Barrier) เน่ืองจำกเป็นธุรกิจ

ประเภทท่ีไม่ตอ้งขอสัมปทำนจำกทำงภำครัฐเพียงมีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอก็สำมำรถเขำ้มำเป็นผูป้ระกอบกำรได ้
ส่งผลท ำใหมี้กำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำสูง (Price Competition) ดงันั้น บริษทัจึงสร้ำงจุดแขง็ดำ้นคุณภำพกำรบริหำร
จดักำรกระบวนกำรเดินรถ บริหำรจดักำรตน้ทุนให้ลูกคำ้และควำมปลอดภยัเพื่อสร้ำงควำมพอใจให้แก่ผูรั้บบริกำร 
ซ่ึงน ำไปสู่ควำมเช่ือมัน่ในกำรใหบ้ริกำร (Brand Loyalty) และเกิดกำรโฆษณำแบบปำกต่อปำก (Word of mount) 

อย่ำงไรก็ดี บริษทัมีนโยบำยกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขนัท่ีสูงข้ึนเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียง อำทิ กำร
ให้บริกำรรถโดยสำรท่ีหลำกหลำย (Product Variety) รูปแบบกำรให้บริกำรท่ีเหมำะสมกบังบประมำณตำมควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ (Product Design) และกำรให้ค  ำปรึกษำดำ้นค่ำใชจ่้ำยของลูกคำ้ต่อหัวท่ีเหมำะสม (Optimising 
Cost per Man) เพ่ือให้ลูกคำ้เกิดควำมพึงพอใจและป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรแข่งขนัอยำ่งมีประสิทธิภำพและกำร
ร่วมพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Partner) กับทำง TTTH มำช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรแข่งขัน โดยกำรน ำ
เทคโนโลยีเขำ้มำร่วมในกำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรกระบวนกำรเดินรถ Model Smart Mobility ซ่ึงจะท ำให้
บริษทัสำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้ในอนำคตได้และมีรำยไดค้่ำบริกำรท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดท่ี
เพ่ิมข้ึนดว้ย 
ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้จ าหน่ายยานพาหนะรายใหญ่น้อยราย 

บริษัทมีทะเบียนรำยช่ือผูจ้  ำหน่ำย (AP vender lists) ส ำหรับกำรซ้ือยำนพำหนะไม่ก่ีรำย ซ่ึงหำกทำงผู ้
จ  ำหน่ำยยกเลิกหรืองดจ ำหน่ำย บริษทัอำจไดรั้บผลกระทบไม่สำมำรถจดัหำรถโดยสำรไดท้นัตำมสญัญำ อยำ่งไรก็ดี 
บริษทัไดมี้กำรหำผูจ้  ำหน่ำยรำยอ่ืนเพ่ิมเติมและมัน่ใจวำ่จะสำมำรถลดควำมเส่ียงดงักล่ำวได ้

 
3.2 ความเส่ียงด้านการบริหารการจดัการ 
 ความเส่ียงด้านการบริหารการจดัการโดยการพึง่พงิผู้บริหารหลกั 

ผูบ้ริหำรหลกัคือ นำยปิยะ เตชำกูล เป็นผูจ้ดักำรบริษทัมำตั้งแต่กำรก่อตั้งบริษทัในปี 2548 เน่ืองจำกเป็นผูมี้
ประสบกำรณ์และช่ือเสียงในวงกำรธุรกิจกำรใหบ้ริกำรขนส่งมำยำวนำน ซ่ึงไดรั้บควำมน่ำเช่ือถือและควำมสัมพนัธ์
อนัดีกบัทำงลูกคำ้ท ำใหลู้กคำ้มีควำมเช่ือมัน่ในธุรกิจ หำกมีกำรเปล่ียนแปลง/ปรับเปล่ียน ผูบ้ริหำรหลกัอำจเกิดควำม
เส่ียงดงักล่ำวได ้
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อย่ำงไรก็ดี บริษทัมีกำรจดัท ำแผนธุรกิจทุกปีให้สอดคลอ้งกบักำรปรับโครงสร้ำงองค์กรท่ีเหมำะสมตำม
ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบอยำ่งชดัเจน พร้อมพฒันำอบรมบุคลำกรใหเ้ป็นมืออำชีพเพ่ิมแรงจูงใจและ
ผลตอบแทนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อลดกำรพึ่งพิงผูบ้ริหำรหลกั 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 
 บริษทัมียำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวนรวม 359 คนั ประกอบดว้ยรถโดยสำรของ
บริษทัจ ำนวน 347 คนั รถสนบัสนุนกำรซ่อมบ ำรุง จ ำนวน 10 คนั และรถส ำหรับบริหำร จ ำนวน 2 คนั รำยละเอียดดงัน้ี 

ประเภทยานพาหนะ จ านวน จ านวนคนั 

 (ล้านบาท) กรรมสิทธิ์ของบริษทั ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าการเงนิ 

รถบสั 462.65 120 91 
รถมินิบสั 66.69 6 32 
รถตู ้ 92.96 21 70 
รถตู ้วีไอพี 6.97 2 5 
รถสนบัสนุนฯ 3.79 10 - 
อุปกรณ์เก่ียวกบัรถ 1.60 - - 
รวม 634.66 159 198 

หมำยเหตุ : 
- ยำนพำหนะส ำหรับขนส่งท่ีมีภำระผกูพนัภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินรวม 198 คนั 1 คนัเป็นรถส ำหรับบริหำร และอีก 1 คนัเป็นกรรมสิทธ์ิ

ของบริษทัส ำหรับรถบริหำร แบ่งเป็นสัญญำเช่ำกำรเงินจ ำนวน 55 คนัและสัญญำเช่ำซ้ือจ ำนวน 143 คนั บริษทัจะพิจำรณำควำม
เหมำะสมของกำรเลือกประเภทสญัญำเน่ืองจำกมีผลกระทบต่อกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชีและก ำไรทำงภำษี ซ่ึงกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยภำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชี  

- รถสนบัสนุนกำรซ่อมบ ำรุงเป็นรถส ำหรับฝ่ำยปฏิบติักำรและฝ่ำยซ่อมบ ำรุงรักษำเพื่อใชใ้นกำรสนบัสนุนกระบวนกำรเดินรถ 

 
4.2 ทีด่นิ ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  

บริษทัมีท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย ท่ีดินแปลงบำ้นเก่ำ รถส ำหรับผูบ้ริหำร อุปกรณ์
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และสินทรัพยอ่ื์น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีท่ีดิน ส่วน
ปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ จ ำนวน 73.82 ลำ้นบำท รำยละเอียดดงัน้ี 

รายละเอยีด ลกัษณะกรรมสิทธิ์ จ านวน (ล้านบาท) 

ท่ีดิน จดจ ำนองท่ีดินกบัธนำคำร 34.18 

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ บริษทัเป็นเจำ้ของ 4.82 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน บริษทัเป็นเจำ้ของ 1.30 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ บริษทัเป็นเจำ้ของ 0.69 

ทรัพยสิ์นระหว่ำงก่อสร้ำง บริษทัเป็นเจำ้ของ 27.32 

ยำนพำหนะ บริษทัเป็นเจำ้ของ/ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 0.85 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำ 4.66 

รวม  73.82 

หมำยเหตุ : 
- ท่ีดิน บริษทัมีกำรซ้ือท่ีดินส ำหรับก่อสร้ำงเป็นอำคำรส ำนกังำนใหญ่ ณ ต ำบลบำงนำง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 
- รถส ำหรับบริหำรจ ำนวน 2 คนัเป็นรถส ำหรับผูบ้ริหำรในกำรติดต่อกบัลูกคำ้ ซ่ึงบำงคร้ังก็ใชส้ ำหรับกำรให้บริกำร 
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4.3 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนคือ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 0.42 ลำ้นบำท มี

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิบริษทัเป็นเจำ้ของไม่มีภำระผกูพนั 
 

4.4 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกจิ 
บริษทัไดรั้บใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงดว้ยรถท่ีใชใ้นกำรขนส่งผูโ้ดยสำรเลขท่ี ชบ.264/2563 ออก

โดยกรมขนส่งทำงบก ตั้งแต่วนัท่ี 11 มกรำคม 2564 ถึงวนัท่ี 10 มกรำคม 2569 เป็นระยะเวลำ 5 ปี 
 
4.5 ใบรับรอง BSI ISO39001 : 2012 Road traffic safety management system 

บริษทัไดรั้บใบรับรองมำตรฐำนกำรบริหำรควำมปลอดภยัทำงถนน ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหำคม 2563 ถึง 31 กรกฎำคม 
2566 เป็นระยะเวลำ 3 ปี 
 
4.6 สัญญาให้บริการรับ-ส่ง บุคลากร 

1. สัญญาการให้บริการรับ-ส่ง บุคลากรกบัลูกค้า 
บริษทัมีสัญญำกำรให้บริกำรรับ-ส่ง บุคลำกรกบัลูกคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 รวมจ ำนวน 48 สัญญำ

ส ำหรับกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้จ ำนวน 42 รำย  
2. สัญญาให้บริการรับ-ส่ง บุคลากรกบัรถร่วม 

บริษทัมีสญัญำกำรใหบ้ริกำรรับ-ส่ง บุคลำกรกบัรถร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 รวมจ ำนวน 60 สญัญำต่อ
รำย ประกอบดว้ยรถบสัจ ำนวน 11 คนัและรถตู ้55 คนั บริษทัท ำสัญญำระยะเวลำ 1 ปี และไม่มีภำระผูกพนั แต่ทำง
รถร่วมบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขในสญัญำอยำ่งเคร่งครัด 
 

4.7 สัญญาเช่าอาคารและสถานทีจ่อดรถ รำยละเอียดดงัน้ี 
ล า 
ดบั 

สัญญากบั ลกัษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ลกัษณะสัญญา ภาระ
ผูกพนั 

1 นำยชยัวฒัน์ จนัทร์ทอง สญัญำ 2 ปี สถำนท่ีจอดรถ ลำนบำ้นค่ำย จ.ระยอง ไม่มี 
2 นำยส่วน ทรัพยท์วี สญัญำ 2 ปี สถำนท่ีจอดรถ ลำนบำ้นแลง จ.ระยอง ไม่มี 
3 นำงสุรำงคพิ์มล เอ่ียมสอำด สญัญำ 2 ปี สถำนท่ีจอดรถ ลำนหนองละลอก จ.ระยอง ไม่มี 
4 นำงแตงแกว ช่ืนภิรมย ์ สญัญำ 3 ปี เช่ำอำคำรส ำนกังำนมำบตำพดุและสถำนท่ีจอดรถ จ.

ระยอง 
ไม่มี 

5 นำงบุบผำ มัน่นอ้ย สญัญำ 1 ปี สถำนท่ีจอดรถ ลำนโป่งสะเก็ด จ.ชลบรีุ ไม่มี 
6 หจก. อุดมสุขกบินทร์บุรี สญัญำ 1 ปี สถำนท่ีจอดรถ ลำนกบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี ไม่มี 
7 นำงซอต้ิว ชยัตระกูลทอง สญัญำ 3 ปี เช่ำอำคำรส ำนกังำนบำงพระและสถำนท่ีจอดรถ จ.ชลบุรี ไม่มี 
8 บจ. กรมดิษฐ์พำร์ค สญัญำ 3 ปี เช่ำพ้ืนท่ีบำงส่วนเป็นอำคำรส ำนกังำนใหญ่ ชั้นท่ี 1, 3 

และสถำนท่ีจอดรถในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี 
ไม่มี 

 
  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่1 - 25 
 

4.8 สัญญาประกนัภัยของรถบริษัททุกคนั 
บริษทัมีกำรจดัท ำประกนัภยัส ำหรับรถโดยสำรของบริษทัจ ำนวน 347 คนั รถสนบัสนุนกำรซ่อมบ ำรุงจ ำนวน 10 คนั

และรถส ำหรับบริหำรจ ำนวน 2 คนั โดยมีเง่ือนไขประกันภยัครอบคลุมควำมรับผิดชอบต่อบุคคลภำยนอก อำทิ ควำม
เสียหำยต่อชีวิตหรือร่ำงกำยหรืออนำมยั ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น ควำมเสียหำยต่อผูโ้ดยสำรในรถ ไดแ้ก่ กำรชดเชยค่ำ
รักษำพยำบำล กำรชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือพิกำร ควำมเสียหำยต่อรถ และควำมเสียหำยต่อนกัขบั ระยะเวลำกำรท ำสัญญำ
ประกนัภยัตำมรอบระยะเวลำบญัชีไม่เกิน 1 ปี รำยละเอียดดงัน้ี 
ล าดบั บริษทัประกนัภยั ประเภทประกนัภยั จ านวนกรมธรรม์ ภาระผูกพนั 

1 บมจ. เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั  ประเภทท่ี 1 1 ไม่มี 
2 บมจ. ไทยศรี ประกนัภยั ประเภทท่ี 1 45 ไม่มี 
  ประเภทท่ี 3 25 ไม่มี 
3 บจ. กรุงเทพประกนัภยั ประเภทท่ี 1 13 ไม่มี 
4 บมจ. ไทยประกนัภยั ประเภทท่ี 1 1 ไม่มี 
5 บจ. ที.พี. แอนด ์แอส โซซิเอทส์(1992) ประเภทท่ี 1 232 ไม่มี 
6 บจ. มิตซุต สุมิโตโม อินชวัรันซ์ ประเภทท่ี 1 1 ไม่มี 
7 บจ. อลัฟ่ำ แคปปิตอล ประเภทท่ี 1 41 ไม่มี 
 รวม  359  

หมำยเหตุ : 
- ประกนัภยัประเภทท่ี 3 คุม้ครองต่อชีวิต ร่ำงกำยหรืออนำมยัต่อบุคลำกรภำยนอกและผูโ้ดยสำรในรถ และคุม้ครองควำมเสียหำยต่อ

ทรัพยสิ์นของบุคคลภำยนอก 

 
4.9 สัญญาบริการค า้ประกนั 

บริษทัมีสัญญำบริกำรค ้ำประกนั ส ำหรับค ้ ำประกนัก่อนรับงำนหรือประกนัสัญญำ หำกบริษทัไม่กระท ำกำรตำม
สัญญำกำรให้บริกำรรับ-ส่ง บุคลำกรโดยทำงบริษทัจะด ำเนินกำรเป็นหนังสือสัญญำค ้ ำประกันกำรให้บริกำร(Bank 
Guarantee) หรือหนงัสือกำรประกวดรำคำค ้ำประกนักบัธนำคำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 รำยละเอียดดงัน้ี 
ล าดบั ธนาคาร วงเงนิค า้ประกนั (ล้านบาท) สัญญา (ฉบับ) ภาระผูกพนั 

1 ธนำคำรกสิกรไทย 7.58 15 ไม่มี 
2 ธนำคำรเกียรตินำคิน 5.40 2 ไม่มี 

 
4.10 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยท่ีอำจมีผลกระทบดำ้นลบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

อยำ่งมีนยัส ำคญั  
 

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอืน่ 
 

ข้อมูล รายละเอยีด 
ช่ือ บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 
สถำนท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ 700/199 หมู่ท่ี 1 ต.บำ้นเก่ำ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160 
ประเภทธุรกิจ บริกำร (กำรใหบ้ริกำรรับ-ส่ง บุคลำกร) 
เลขท่ีทะเบียนบริษทั 0107558000105 
โทรศพัท ์ 038-468-788, 9 
โทรสำร 038-468-788 
จ ำนวนทุนจดทะเบียน 170,577,514.50 บำท  
จ ำนวนหุน้สำมญั 682,310,058 
เลขำนุกำรบริษทั คุณสุกำนดำ พทุธรักษำ / 063-903-0049 / sukarnda@atp30group.com 
นกัลงทุนสมัพนัธ์ คุณโชติกำ วรีะศิลป์ / 038-468-789, 091-774-4432 / chotiga@atp30group.com 
นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์จ ำกดั (ประเทศไทย) 
ผูส้อบบญัชี บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
เวบ็ไซตบ์ริษทั www.atp30.com 

หมำยเหตุ : บริษทัไดมี้กำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ เม่ือวนัท่ี 10 มีนำคม 2564 จำกกำรออกและ
จดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ ำนวน 65,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท ใหแ้ก่ บริษทั โตโยตำ้ ทูโช ไทย 
โฮลด้ิงส์ จ ำกดั โดยกำรจดัสรรจ ำนวน 65,000,000 หุน้ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.99 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 64,350,000 บำท ซ่ึง
ไดรั้บเงินแลว้เม่ือวนัท่ี 8 มีนำคม 2564 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 - 1 
 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                                  

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 154,687,500 บาท โดยมีทุนช าระแล้วจ านวน 

154,327,514.50 บาทแบ่งเป็นหุน้สามญั 617,310,058 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท ราคาตลาดเฉล่ียทั้งปี 0.92 บาท  
 
7.2 ผู้ถือหุ้น 

1. รำยช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่และกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก ตำมวนัปิดสมุดทะเบียน ณ วนัที ่13 มกรำคม 2564 
ดงันี ้

ล ำ 
ดบั 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น ก่อนกำรเพิม่ทุน* หลงักำรเพิม่ทุน  

จ ำนวนหุ้น สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนหุ้น สัดส่วน 
 (ร้อยละ) 

1. กลุ่มนายชาติชาย พานิชชีวะ* 118,125,000 19.14% 118,125,000 17.31% 
2. กลุ่มนายปิยะ เตชากลู* 100,469,894 16.28% 100,469,894 14.72% 
3. นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์* 42,750,000 6.93% 42,750,000 6.27% 
4. นายวิฑูรย ์กรมดิษฐ์ 29,390,199 4.76% 29,390,199 4.31% 
5. นายพงษช์ยั จงไพศาลศิลป์ 16,159,500 2.62% 16,159,500 2.37% 
6. นางนาธฤดี ศรีประจิตติชยั 15,600,000 2.53% 15,600,000 2.29% 
7. นายบณัฑิต ตุงคะเศรณี 15,372,000 2.49% 15,372,000 2.25% 
8. นางสาววิภาวี กรมดิษฐ์ 13,032,903 2.11% 13,032,903 1.91% 
9. นางจรูญลกัษณ์ พานิชชีวะ 12,656,250 2.05% 12,656,250 1.85% 
10. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ  ากดั 9,866,251 1.60% 9,866,251 1.45% 

 บริษทั โตโยตา้ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั - - 65,000,000 9.53% 
 ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 243,888,061 39.49% 243,888,061 35.74% 

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

หมายเหตุ  
*การนบัรวมกลุ่มหลกัทรัพยเ์ป็นไปตามนิยามบุคคลตามมาตรา 258 
1. กลุ่มนายชาติชาย พานิชชีวะ ประกอบดว้ยครอบครัวและบุตร ไดแ้ก่ นางสมหะทยั พานิชชีวะ, นายพาทิศ พานิชชีวะ

, นายสาริศ พานิชชีวะ และนางสาวอาภาพิศ พานิชชีวะ ไม่รวมมารดาคือ นางจรูญลกัษณ์ พานิชชีวะ 
2. กลุ่มนายปิยะ เตชากูล ประกอบดว้ยครอบครัวและบุตร ไดแ้ก่ นางสายสุทธ์ิ เตชากูล และไม่รวมบุตรท่ีบรรลุนิติ

ภาวะคือ นายธนภูมิ เตชากลู จ านวนหุน้สามญั 2,112,064 หุน้ 
3. นายววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ไม่รวมพ่ีนอ้งคือ นายวฑูิรย ์กรมดิษฐ ์และนางสาววภิาว ีกรมดิษฐ ์
4. บริษัทได้มีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแล้วเม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 จากเดิมจ านวน 

154,327,517 บาท (617,310,058 หุน้) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 170,577,514.50 บาท (682,310,058 หุน้)  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
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2. สรุปรำยกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำร ตำมวนัปิดสมุดทะเบียน ณ วนัที ่13 ม.ค. 
2564 ดงันี ้
ล ำดบั รำยช่ือ ณ 30 ธ.ค. 2562 ณ 13 ม.ค. 2564 กำรเปลีย่นแปลง 

  จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
กรรมกำรบริษทั       

1 นำยชำติชำย พำนิชชีวะ 80,325,000 13.01% 80,325,000 13.01% - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 18,900,000 3.06% 18,900,000 3.06% - - 

2 ดร.ววิฒัน์ กรมดษิฐ์ 42,750,000 6.93% 42,750,000 6.93% - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
3 นำยปิยะ เตชำกลู 55,000,000 8.91% 55,050,000 8.92% 50,000 0.01% 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 45,419,894 7.36% 45,419,894 7.36% - - 
4 นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ 9,450,000 1.53% 9,450,000 1.53% - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 89,775,000 14.54% 89,775,000 14.54% - - 

5 นำงสุวรรณ ีค ำมั่น - - - - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 576,250 0.09% 576,250 0.09% - - 
6 นำยก ำชัย บุญจิรโชติ - - - - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
7 นำยประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ - - - - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
ผู้บริหำร       

1 นำยปิยะ เตชำกลู 55,000,000 8.91% 55,050,000 8.92% 50,000 0.01% 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 45,419,894 7.36% 45,419,894 7.36% - - 
2 นำงสำวนิชำนันท์ รัตนเกตุ 470,625 0.08% 570,625 0.09% 100,000 0.02% 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
3 นำงสุกำนดำ พุทธรักษำ - - - - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
4 นำงสำวพรรณ ีคูหำวัลย์ - - - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

5 นำงสำวโชติกำ วรีะศิลป์ - - - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

6 นำยอธิเมศร์ ฉัตรวรีย์โชติ - - - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

7 นำงสำวปัทมำพร ประสำทเขตกำรณ์ 104,650 0.02% 104,650 0.02% - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

8 นำยภำสกร เช่ียวชำญกจิ  - - - - - - 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
หมายเหตุ: 
-            บริษทัไม่มีการจดัโครงการให้สิทธิแก่ผูบ้ริหารในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั 
-            นายวินยั พุม่พิศ เปล่ียนช่ือเป็น นายอธิเมศร์ ฉตัรวรียโ์ชติ 
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3. กำรกระจำยกำรถือหุ้น  
กำรกระจำยกำรถือหุ้นตำมสัญชำต ิตำมวนัปิดสมุดทะเบียน ณ วนัที ่13 ม.ค. 2564 ดงันี ้

ผู้ถือหุ้น รวมทั้งส้ิน นิติบุคคล บุคคลธรรมดำ 

 จ ำนวน
รำย 

จ ำนวนหุ้น ร้อยละ จ ำนวน
รำย 

จ ำนวนหุ้น ร้อยละ จ ำนวน
รำย 

จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

ผูถื้อหุ้นสญัชาติ
ไทย 

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

ผูถื้อหุ้นสญัชาติ
ต่างดา้ว 

- - - - - - - - - 

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

  
กำรกระจำยกำรถือหุ้นตำมอตัรำส่วนของผู้ถือหุ้น ตำมวนัปิดสมุดทะเบียน ณ วนัที ่13 ม.ค. 2564 ดงันี ้

ผู้ถือหุ้น รวมทั้งส้ิน นิติบุคคล บุคคลธรรมดำ 

 จ ำนวน
รำย 

จ ำนวนหุ้น % จ ำนวน
รำย 

จ ำนวนหุ้น % จ ำนวน
รำย 

จ ำนวนหุ้น % 

ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกวา่ 
0.5% 

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

ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นไม่เกิน 
0.5% แต่ไม่ต  ่ากวา่หน่ึง
หน่วยการซ้ือขาย 

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

ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นต ่ากวา่
หน่ึงหน่วยการซ้ือขาย 

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% 

 
4. ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (Shareholder’s agreement)  

ส าหรับเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการบริหารงานของบริษทั ในปี 2563 บริษัทไม่มี
รายการเก่ียวโยงหรือด าเนินธุรกิจลักษณะดังกล่าว สามารถดูเพ่ิมเติม ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

7.3 กำรออกหลกัทรัพย์อืน่ 
บริษทัมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) จ านวน 123,750,000 หน่วยมีอาย ุ2 ปี 

ครบก าหนดการใชสิ้ทธิแปลงสภาพฯ เม่ือวนัท่ี 23 พ.ค. 2562 โดยสามารถน ามาแปลงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญั ซ่ึงมีผูใ้ช้
สิทธิแปลงสภาพฯ จ านวน 122,310,254 หุน้ อตัราหุน้ละ 0.85 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 103.96 ลา้นบาท 
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7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 
บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและ

ส ารองต่างๆ ตามกฎหมาย หากมีการจ่ายเงินปันผลนอ้ยกวา่นโยบายตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัเป็นผู ้
พิจารณาจากปัจจยัต่างๆ อาทิ แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตและน าเสนออนุมติัต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี เวน้แต่การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลทางคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจให้จ่ายเงินปันผลได ้
หากมีผลก าไรสุทธิหลกัหักส ารองทางกฎหมายท่ีเพียงพอและรายงานต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ต่อไป 
รายละเอียดดงัน้ี 

รำยละเอยีด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หุน้สามญั (ลา้นหุน้) 440.00 521.46 548.23 617.32 682.32 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) ***0.04473 0.030 0.040/0.020 0.020 0.03 
เงินปันผลประจ าปี (ลา้นบาท) 5.93 15.64 21.93 **12.35 20.47 

เงินปันผลระหวา่งกาล (ลา้นบาท) - - **12.35 - - 
หุน้ปันผล (ลา้นบาท) 13.75 - - - - 

อตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.053 0.079 0.079 0.079 0.0047 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 94.80% 62.95% 56.50% 55.59% 74.95% 

ก าหนดจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 30 เม.ย. 60 30 เม.ย. 61 30 เม.ย. 62 / 

04 ธ.ค. 62 

30 เม.ย. 63 30 เม.ย. 64 

หมายเหตุ:  
- *ปี 2560 บริษทัเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ส าหรับการจ่ายเงินปันผลรวมในอตัราหุ้นละ 0.04473 

บาท แบ่งเป็น 1) จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพ่ิมทุนในอตัรา 8 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.03125 บาทต่อ
หุน้ 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.01348 บาท 
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 

8.1 คณะกรรมกำรบริษัท (Board of Directors) 

 
 
 บริษทัมีคณะกรรมการบริษทั ทั้งหมด 7 ท่าน รายละเอียดดงัน้ี 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง ประเภทกรรมกำร ต ำแหน่งคณะกรรมกำรชุดย่อย วนัที่เร่ิมด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรคร้ังแรก 

นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธาน
กรรมการ 

กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 

ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

31 ตุลาคม 2548 

ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร / ท่ีปรึกษา 

31 ตุลาคม 2548 

นายปิยะ เตชากูล กรรมการ กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ / CEO / ผูบ้ริหารสูงสุด 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

31 ตุลาคม 2548 

นางสมหะทยั พานิชชีวะ กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 

กรรมการอิสระ 30 เมษายน 2556 

นางสุวรรณี ค  ามัน่ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

30 เมษายน 2556 

นายก าชยั บุญจิรโชติ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

30 เมษายน 2556 

นำยชำติชำย พำนิชชีวะ

ประธำนบริษัท

นำงสุวรรณี ค ำม่ัน

กรรมกำรอิสระ

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

นำยก ำชัย บุญจิรโชติ

กรรมกำรอิสระ

กรรมกำรตรวจสอบ

นำยประเสริฐ  อัครประถมพงศ์

กรรมกำรอิสระ

กรรมกำรตรวจสอบ

ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์

รองประธำนบริษัท

นำยปิยะ เตชำกูล 

กรรมกำรผู้จัดกำร

นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ

กรรมกำรอิสระ
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รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง ประเภทกรรมกำร ต ำแหน่งคณะกรรมกำรชุดย่อย วนัที่เร่ิมด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรคร้ังแรก 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ 
(แทน ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ) 
 

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

25 กุมภาพนัธ์ 2563 

หมายเหตุ : 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 25 ก.พ. มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์เขา้
รับต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียงโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 ก.พ. 2563 เป็นตน้ไป 

- ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทและทุกต าแหน่งท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 เน่ืองจากท่านจะเขา้ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการของส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) 
ซ่ึงมีเง่ือนไขการด ารงต าแหน่งท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการบริษทัต่อไปได ้

- นางสุกานดา พทุธรักษา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทัและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
- นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
- คณะกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 4 ท่านคิดเป็นร้อยละ 57.14 
- คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านคิดเป็นร้อยละ 42.86 
- ปี 2563 ไม่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูง เคยเป็นพนกังานหรือหุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกท่ีบริษทั 

ใชบ้ริการ 
- ปี 2563 มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีอยูน่อกกลุ่มธุรกิจคือ นาย

ชาติชาย พานิชชีวะ และดร.ววิฒัน์ กรมดิษฐ ์
- ปี 2563 มีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัคือ นางสมหะทยั 

พานิชชีวะ 
- ปี 2563 บริษทัไม่มีประวติัการกระท าผิดกฎระเบียบของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
- ปี 2563 ไม่มีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารลาออกเน่ืองจากประเด็นเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัหรือเก่ียวขอ้ง

กบัความลม้เหลวในการท าหนา้ท่ีสอดส่องดูแลของคณะกรรมการ 
- ปี 2564 บริษทัไดเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ในวนัท่ี 1 เมษายน 2564 เพ่ืออนุมติัแต่งตั้งกรรมการใหม่

คือ นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร จ านวน 1 ท่านตามสดัส่วนการเพ่ิมทุน 9.53% ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ 
 

กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษัท 
ตามขอ้บงัคบับริษทัตอ้งมีกรรมการสองในสามร่วมรับรองลงลายมือช่ือและประทบัตราบริษทัในเอกสารส าคญั

ต่างๆ โดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั คือ นายชาติชาย พานิชชีวะ, ดร.ววิฒัน์ กรมดิษฐ ์และนายปิยะ เตชากลู 
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8.2 ผู้บริหำร 
บริษทัมีคณะผูบ้ริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 8 ท่านมีรายละเอียด ดงัน้ี 

รำยช่ือผู้บริหำร ต ำแหน่ง 

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผูจ้ดัการ / CEO 
นางสาวนิชานนัท ์รัตนเกตุ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ (รักษาการแทน) 
นางสุกานดา พทุธรักษา เลขานุการบริษทั 
นางสาวพรรณี คูหาวลัย ์ ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายการเงินและบญัชี (CFO) 
นางสาวโชติกา วีระศิลป์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและควบคุม 
นายอธิเมศร์ ฉตัรวรียโ์ชติ ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ 
นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ 
นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ ผูจ้ดัการฝ่ายซ่อมบ ารุง 

หมายเหตุ : 
- นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ เป็นผูจ้ดัการฝ่ายซ่อมบ ารุงไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 13 ม.ค. 2563 
- ปี 2563 ไม่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดับสูงเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกท่ีทาง

บริษทัไดใ้ชบ้ริการอยู ่
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แผนภำพโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรภำยในบริษัท ณ วนัที ่22 กมุภำพนัธ์ 2564 
 

 

 
(สามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท) 

  

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง

คณะกรรมกำร
บริหำร

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภำยใน
เลขำนุกำรบริษัท

กรรมกำรผู้จัดกำร

ผู้ช่วยผู้จัดกำร ฝ่ำยปฏบิัตกิำร

แผนกควบคุม
คุณภำพ

แผนกควำม
ปลอดภัย

แผนกปฏบิัตกิำร

บำงพระ

ปรำจีนบุรี

ชลบุรี

มำบตำพดุ

สระบุรี

แผนก
กำรตลำด

แผนกซ่อม
บ ำรุง

แผนกจัดซ้ือ

แผนกไอที

แผนกบุคคล

เลขำนุกำร

ผจก. อำวุโสฝ่ำยกำรเงนิ
และบัญชี

แผนกบัญชี แผนกกำรเงนิ

คณะกรรมกำรชุดย่อย  

คณะผู้บริหำร 
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สรุปสำระส ำคญัอ ำนำจอนุมตัดิ ำเนินกำรของบริษัท (บำงส่วน) มรีำยละเอยีดดงันี ้
 
ล ำดบั
ที่ 

เร่ืองอนุมัติ ผู้มีอ ำนำจอนุมัติด ำเนินกำร (*) 

คกบ. คกห. กผจ. ผช. 
กผจ. 

ผจก. 

1. เร่ืองกำรลงุทน / กำรลงทุน ***      
 1.1. การลงทุนในบริษทัใหม/่กิจการร่วมคา้ อ ผ    
 1.2. การลงทุนซ้ือ/ขายหุ้นบริษทัอ่ืน      
 - มูลค่าไม่เกิน 1,000,000 บาท  อ    
 - มูลค่าเกิน 1,000,000 บาท อ     
 1.3. การโอนหุ้นเพ่ือจดัโครงสร้างธุรกิจระหวา่งบริษทัในกลุ่ม อ ผ    
 1.4. การเลิกบริษทัใหม/่บริษทัอ่ืน/กิจการร่วมคา้ อ ผ    
 1.5. การซ้ือท่ีดิน/อาคาร      
 - มูลค่าไม่เกิน 10,000,000 บาท  อ    
 - มูลค่าเกิน 10,000,000 บาท อ ผ    
 1.6. การซ้ือรถเพ่ือใชป้ระกอบธุรกิจ   อ   

2. เร่ืองงบประมำณ      
 กำรจัดท ำงบประมำณกำรลงุทน      
 2.1. ประจ าปีหรือกลางปี อ     
 2.2. เพ่ิมเติมระหวา่งปี      
 - วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ หรือต่อโครงการ  อ    
 - วงเงินเกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ  หรือต่อโครงการ อ     
 2.3. การโอนยา้ยงบลงทุนภายในบริษทั  อ    
 2.4. การยกเลิกงบลงทุนบางส่วน      
 - วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ หรือต่อโครงการ   อ   
 - วงเงินเกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ หรือต่อโครงการ  อ    
 2.5. การยกเลิกงบลงทุนทั้งหมด (โครงการ)  อ    
 กำรจัดท ำงบประมำณด ำเนินกำร      
 2.6. ประจ าปีหรือกลางปี อ     
 2.7. แกไ้ขปรับปรุง/เพ่ิมเติมงบประมาณระหวา่งปี  อ    

3. กำรขอใช้งบประมำณรำยจ่ำยกำรลงทุนและงบประมำณด ำเนินกำรตำม
งบประมำณประจ ำปี 

     

 3.1. วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท   อ   
 3.2. วงเงินเกิน 5,000,000 บาท  อ    
4 เร่ืองกำรจัดซ้ือ      
 ใบขอซ้ือ (ส ำหรับกำรส่ังซื้อในธุรกจิปกติ)      
 - มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท   อ  อ 
 - มูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท   อ อ  
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หมายเหตุ:  
- * ผูมี้อ  านาจอนุมติัด าเนินการ ประกอบดว้ย คกบ. = คณะกรรมการบริษทั, คกห. = คณะกรรมการบริหาร, กผจ. = 

กรรมการผูจ้ดัการ, ผช.กผจ. = ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ, ผจก. = ผูจ้ดัการฝ่ายและผูจ้ดัการอาวโุส  
- **อ านาจการด าเนินงาน ประกอบดว้ย ผ = ผา่น, ล = ลงนาม, อ = อนุมติั 
- *** อยูภ่ายใตง้บประมาณการลงทุนประจ าปีท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
 
8.3 เลขำนุกำรบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตั้งให้ นางสุกานดา พุทธรักษา 
ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 3 สิงหาคม 2559 เป็นตน้ไป  
(สามารถดูข้อมลูเพ่ิมเติมใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท) 

 
8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร   

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูง พร้อมทั้งเสนอหลกัการและขอ้เสนอค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบและโครงสร้าง
กระบอกเงินเดือนของบริษทัและสามารถเทียบเคียงกบับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัไดแ้ละน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนดงักล่าว จากนั้นน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีต่อไป มีหลกัการดงัน้ี 
 
นโยบำยและหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีมาประชุม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบ 
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษทั
เทียบเคียงกบับริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นประเภทธุรกิจเดียวกนั ซ่ึงคิดรวมจากผลประกอบการประจ าปีของบริษทั ในอตัราไม่เกินร้อย
ละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
นโยบำยและหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดบัสูง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาทบทวนและกลัน่กรอง ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง
ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน โบนัสและค่าบริหารงานท่ีเหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกับ
ภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษทัสถานะทางการเงินโดยเปรียบเทียบกบักลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั
ได้แก่ 1) ขอ้มูลการส ารวจค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กรและหน่วยงานท่ีได้รับความเช่ือถือ 2) อตัราการเติบโตของ
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศค่าเฉล่ียอตัราเงินเฟ้อ 3) เช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัผลงานของแต่ละบุคคลท่ี
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ (Key Performance Indicator) และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนดงักล่าว 
นโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
- การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษทั ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่ีมีมูลค่าตลาด (Market 
Capitalisation) ในขนาดท่ีใกลเ้คียงกบับริษทัและบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทัและเสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาและอนุมติั 
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- การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการจะพิจารณาเป็นประจ าทุกปี 
โดยเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษทั ส่วนระดบัค่าตอบแทนระยะสั้น ไดแ้ก่ เงินเดือนและโบนสั ส าหรับผลตอบแทนระยะยาวจะตอ้งสอดคลอ้ง
กบัผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา และการปฎิบติัตามวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ในระยะยาว ตลอดจนปฎิบติังานและการ
พฒันาผูบ้ริหาร รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษทั มีรายละเอียดการ
จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั มี 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
1. ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

1.1 ตามมติเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ในวนัท่ี 1 
เมษายน 2564 รายละเอียดดงัน้ี 

- เบ้ียประชุมประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 15,000 บาท 
-  เบ้ียประชุมรองประธานกรรมการบริษทั คร้ังละ 12,000 บาท 
-  เบ้ียประชุมกรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 10,000 บาท 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีมาประชุม ตามมติค่าตอบแทนท่ีเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

รำยช่ือ ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท) 

 คณะกรรมกำร
บริษทั 

คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรร
หำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง 

รวม 

นายชาติชาย พานิชชีวะ 75,000 - - - 75,000 
ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์ 60,000 - - - 60,000 
นายปิยะ เตชากูล 50,000 - - - 50,000 
นางสมหะทยั พานิชชีวะ 50,000 - - - 50,000 
นางสุวรรณี ค  ามัน่ 50,000 60,000 - - 110,000 
นายก าชยั บุญจิรโชติ 50,000 40,000 - - 90,000 
นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ 50,000 30,000 - - 80,000 

 

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการรายปีคิดจากผลประกอบการประจ าปีของบริษทัในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับปี 2563 มีการจ่ายโบนสักรรมการรายบุคคล
จ านวน 0.62 ลา้นบาท (ปี 2562 จ านวน 0.62 ลา้นบาท) 

1.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน อาทิ เงินเดือน โบนสั ค่าเบ้ียเล้ียง 
ค่าสวสัดิการอ่ืน และเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาว ในปี 2563 จ านวน 12.00 ลา้นบาท (ปี 2562 
จ านวน 15.33 ลา้นบาท) 

2. ค่ำตอบแทนอืน่ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหาร 
2.1 ประกนัภยัเบ็ดเตลด็ทางธุรกิจกบัทางบริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ใหก้บัคณะกรรมการ

บริษทั 
2.2 เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนในองคก์ร ซ่ึงทางบริษทัจ่ายในอตัรา

สมทบร้อยละ 3 ของเงินเดือน 
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8.5 บุคลำกร 
บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 436 คน (ณ วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2564) แบ่งเป็นพนกังานบริษทัและนกัขบั ส าหรับปี 2563 

บริษทัไดจ่้ายเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนจ านวน 111.76 ลา้นบาท รายละเอียดดงัน้ี 
รำยละเอยีด ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

พนกังานบริษทั (คน) 67 76 74 
นกัขบั (คน) 271 298 362 
รวม (คน) 338 374 436 

ค่ำตอบแทนพนักงำน (ล้ำนบำท) 99.60 116.75 111.76 

 
นโยบำยค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรพนักงำน 

คณะกรรมการ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละ
คนให้สอดคลอ้งกับการเติบโตทางธุรกิจของบริษทั และค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาประกอบด้วย 1) 
ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าแรง โบนสั ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าล่วงเวลา เงินประกนัสังคมและเงินสมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ ค่าสวสัดิการอ่ืน และเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาว 2) ผลตอบแทนอ่ืน ไดแ้ก่ (2.1) ประกนัภยัเบ็ดเตลด็
ทางธุรกิจเก่ียวกบัดา้นทางการเงิน ดา้นการประกอบธุรกิจและดา้นกฎหมาย (2.2) เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยบริษทัได้
แต่งตั้งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุน ซ่ึงบริษทัจะจ่ายเงินสมทบในอตัราร้อยละ 3 
ของเงินเดือน (2.3) ประกนัชีวติและอุบติัเหตุกลุ่ม (2.4) การตรวจสุขภาพประจ าปี 

 
นโยบำยควำมปลอดภัยและสุขอนำมยั 

บริษทัให้ความส าคญัในการพฒันาและสร้างสรรคร์ะบบความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังาน โดยค านึงถึง
กฎหมายและระเบียบก าหนดในการปฎิบติังานต่างๆ เพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ เช่น การตรวจวดัแอลกอฮอลแ์ละ
สารเสพติดในร่างกายนักขบัก่อนการปฎิบติังาน รวมถึงการตรวจสอบรถก่อนการให้บริการ การจดัฝึกอบรมดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานใหก้บัพนกังานใหม่ทุกคร้ัง 

 
สถิตกิำรเกดิอุบัตเิหตุจำกกำรท ำงำนประจ ำปี 2563 

บริษทัไดท้ าการรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้เสนอแนะและจดัท ารายงานเก่ียวกบัการเกิดอุบติัเหตุ ส าหรับปี 
2563 มีอุบติัเหตุขณะใหบ้ริการจ านวน 22 คร้ัง ซ่ึงเป็นอุบติัเหตุเพียงเลก็นอ้ยไม่พบอุบติัเหตุร้ายแรง 
กำรพฒันำบุคลำกร 

บริษทัมีนโยบายการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองจากการฝึกอบรมภายในและการฝึกอบรมภายนอก เพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพกบัพนกังาน อาทิ ความรู้ ความสามารถและทกัษะในการท างานอยา่งมืออาชีพ รองรับการเติบโตในอนาคตสามารถ
แข่งขนัในระดบัสากลได ้รายละเอียดดงัน้ี 

1. กำรฝึกอบรมภำยใน 
บริษทัไดจ้ดัท าแผนการฝึกอบรมพนักงานเป็นรายปี ทั้งพนักงานบริษทัและนักขบั โดยบริษทัจะเน้นให้

ความส าคญักับนักขบัเพราะถือเป็นบุคลากรท่ีส าคญัทางธุรกิจในเร่ืองการขบัข่ี (Technical Skill) และศักยภาพ
ทางดา้นจิตใจและบริการ (Soft Skill) ควบคู่กนัไปเพ่ือส่งมอบคุณภาพใหแ้ก่ผูรั้บบริการ รายละเอียดดงัน้ี 
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วนัที่อบรม หลกัสูตรฝึกอบรม จ ำนวนช่ัวโมง จ ำนวนพนักงำน (คน) 

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

 
วนัที่อบรม หลกัสูตรฝึกอบรมภำยในโดยวทิยำกรภำยนอกบริษทั จ ำนวนช่ัวโมง จ ำนวนพนักงำน (คน) 

18 ก.ค. 2563 การใชแ้ละบ ารุงรักษารถฮีโน่อยา่งถูกวิธี 7 17 
03 พ.ย. 2563 การดบัเพลิงขั้นตน้ 2 57 
03 พ.ย. 2563 การฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 1.30 61 

  
2. กำรฝึกอบรมภำยนอก 

  บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัประจ าปี 2563 เพื่อใหค้ณะกรรมการมีหน้าท่ี
พิจารณานโยบายและแผนงานดา้นความปลอดภยัในการท างาน รวมทั้งความปลอดภยันอกงานเพ่ือการป้องกนัลด
การเกิดอุบติัเหตุและรายงานเสนอแนะมาตรการความปลอดภยัในการท างาน ทั้งน้ี คณะกรรมการความปลอดภยั
ตอ้งผ่านการอบรมในหลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานของ
สถานประกอบกิจการ 

 อีกทั้ง บริษทัไดแ้ต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้งานหรือระดบับริหาร เจา้หนา้ท่ี
ดงักล่าวตอ้งผ่านการอบรมหลกัสูตรเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหารและหลกัสูตรเจา้หน้าท่ี
ความปลอดภยัในการท างานระดบัหัวหนา้งานจากสถาบนัฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัในการท างาน บริษทั ท็อป 
โปรเฟสชัน่แนล แอนด ์ดีเวลลอปเมนต ์จ ากดั (TPD.) ดงัน้ี 

วนัที่อบรม หลกัสูตรฝึกอบรม จ ำนวนช่ัวโมง จ ำนวนพนักงำน (คน) 

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

สภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบกิจการ 
6 1 

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

สภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบกิจการ 
6 3 

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

6 3 

 
8.6 ข้อพพิำทด้ำนแรงงำนทีส่ ำคญั 

บริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นกฎหมายแรงงานและการจา้งงานท่ีส าคญัช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 
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9. กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

9.1 นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีภายใตห้ลกัเกณฑข์องบริษทัมหาชนตามระเบียบ

ปฏิบติัของส านกังาน ก.ล.ต. โดยยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ
เป็นแนวทางปฏิบติัภายในองคก์รให้กบักรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานให้ด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเสมอภาคและยติุธรรม อีกทั้งใหค้วามส าคญัในการสร้างคุณค่าทางธุรกิจในระยะยาวเพ่ือใหเ้กิดการ
เติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมุ่งมัน่พฒันากิจการใหด้ าเนินการสอดคลอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการใหเ้ป็นไปตามหลกัการ CG Code 
และ ASEAN CG Scorecard พร้อมทั้งติดตามดูแลการปฏิบติัภายในองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายและหลกัการก ากบัดูแล
กิจการของบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่สามารถน าไปใชใ้นการปฎิบติังานจริงอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่นโยบาย
ต่างๆ ไวบ้นหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั  

ส าหรับผลการประเมินดา้นการรายงานบรรษทัภิบาล (CGR) ในปี 2563 มีผลการประเมิน CGR อยูใ่นระดบัดี ภาพ
แสดงผลประเมิน CRG ของบริษทัท่ีผา่นมาดงัน้ี 

 

คณะกรรมการบริษทั เช่ือมัน่ว่าไดย้ึดมัน่ตามหลกัธรรมาภิบาลจริยธรรมและคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ รายละเอียดดงัน้ี 
หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
 บริษทัให้ความส าคญักบัสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึงสิทธิของผูถื้อหุ้นดงักล่าวครอบคลุมสิทธิขั้น
พ้ืนฐานต่างๆ อาทิ การซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการ
อยา่งเพียงพอโดยมีนโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ รวมถึงนกัลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุมเพ่ือ
ออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น 
การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบั การเปล่ียนแปลงในหนงัสือบริคณห์สนธิและการลดทุนหรือเพ่ิมทุน 
เป็นตน้ ซ่ึงนอกเหนือจากสิทธิขั้นพ้ืนฐานดงักล่าวแลว้บริษทัก าหนดให้มีการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริม
และอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1) บริษทัจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบ อาทิ วนั เวลา สถานท่ี วาระการประชุมและ
รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัหากมีมติพิเศษไม่น้อยกว่า 14 วนั โดย
เอกสารดงักล่าวตอ้งมีความถูกตอ้งและครบถว้น ส าหรับหนังสือเชิญประชุมจะเผยแพร่ในเวบ็ไซด์ของ
บริษทัจะจดัท าล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ี
บริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  

 

ปี 2559

ร้อยละ 66

ปี 2560

ร้อยละ 75

ปี 2561

ร้อยละ  82

ปี 2562

ร้อยละ 82

ปี 2563

ร้อยละ  88



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 - 15 
 

3) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อ
หุน้ รวมถึงในการประชุม บริษทัจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามแสดงความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ีและเป็นอิสระ โดยบริษทัจะให้ขอ้มูลรายละเอียดในเร่ือง
ดงักล่าวอยา่งเพียงพอแก่ผูถื้อหุน้ 

4) กรรมการทุกคนจะเขา้ร่วมประชุม เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถซักถามในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งได ้

5) เม่ือการประชุมเสร็จส้ิน บริษทัจะจดัท ารายงานการประชุมเพ่ือแสดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นเพ่ือให้ผู ้
ถือหุน้สามารถตรวจสอบได ้

ซ่ึงในปี 2563 บริษทัไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบติัใดๆ อนัเป็นการกีดกนัหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสใหผู้ ้
ถือหุ้นในการสอบถามหรือส่ือสารกบัทางบริษทัและการกระท าอ่ืนใด อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้หรือ
การซ้ือหุ้นคืนและทางบริษทัยงัเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นอย่างชดัเจน รวมถึงผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกและผูมี้
อ านาจควบคุมเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัมีโครงสร้างการด าเนินงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้ไม่มีการถือหุ้นไขวห้รือการถือ
หุน้แบบปิรามิด 
 
หมวดที ่2 กำรปฎบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 
 บริษทัมีแนวทางการปฎิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายและใหมี้สิทธิออกเสียงท่ีเท่าเทียมกนัเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง ทั้งผู ้
ถือหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั เพ่ือ
เป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผูถื้อหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษทัจะดูแลและใชเ้งินของผูถื้อหุ้นเป็นไป
อยา่งเหมาะสม โดยไดก้ าหนดแนวทางปฎิบติัใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บการปฎิบติัและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานอยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึง
ในการจัดการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ล่วงหนา้ในวนัและเวลาอนัควร รวมถึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองสามารถใชสิ้ทธิออกเสียง
โดยการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือผูอ่ื้นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได ้ทั้งน้ีการด าเนินการประชุม จะเป็นไป
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามล าดบัวาระการประชุมท่ีมี ซ่ึงบริษทัจะจดัเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละ
วาระอยา่งชดัเจนและเพียงพอ รวมทั้งจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมหากไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะ
วาระส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ 
 บริษทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนักรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาประโยชน์
แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ โดยก าหนดแนวทางเป็นลายลกัษณ์อกัษรและไดแ้จง้แนวทางดงักล่าวใหทุ้กคนในองคก์ร
ถือปฎิบติัตามนโยบายและวธีิการติดตามดูแลในการน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษทัไดม้อบหมายให้
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูดู้แลและพิจารณาตดัสินความผิด หากกรณีท่ีมีกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารมีการใชข้อ้มูลภายใน
เพ่ือประโยชน์ส่วนตวัจะมอบหมายให้ผูบ้ริหารสูงสุดเป็นผูพิ้จารณาความผิดตามมาตรการลงโทษท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ี 
บริษทัยงัไดแ้จง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบถึงหนา้ท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัส าหรับตนเอง คู่
สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละบทลงโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ส าหรับปี 2563 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการซ้ือขายหลกัทรัพย์โดยการ
น าข้อมลูภายในไปใช้ 
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กำรเยีย่มชมกจิกำร 
บริษทัไม่ไดจ้ดัให้มีการเยี่ยมชมกิจการภายหลงัเสร็จส้ินการประชุมผูถื้อหุ้น เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัระยะเวลา

และความสะดวกของผูถื้อหุ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมไดใ้ช้เวลาก่อนการ
ประชุมสอบถามขอ้มูล ตลอดจนไดมี้โอกาสพบปะพูดคุยกบัผูบ้ริหารตามสมควรแก่เวลา นอกจากน้ีบริษทัยงัใช้
ช่องทางการท ากิจกรรมนักลงทุนสัมพนัธ์ “บริษัทจดทะเบียนพบผูล้งทุนไทย” (Opportunity Day) ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เพ่ือช้ีแจงขอ้มูลเก่ียวกับธุรกิจการด าเนินงานของบริษทัแก่นักลงทุน และส่ือมวลชนท่ีมาร่วมงาน
ภายหลงัประกาศงบการเงินแลว้ 
(สามารถดูข้อมลูเพ่ิมเติมใน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย) 

 
หมวดที ่3 บทบำทของผู้มส่ีวนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance) 

บริษทัใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถื้อหุน้หรือผูล้งทุน เจา้หน้ี 
และชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู ่เป็นตน้ ซ่ึงผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไดรั้บการดูแลจากบริษทัตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะ
ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีมี โดยบริษทัไดพ้ิจารณาให้มี
กระบวนการส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามบทบาทและหนา้ท่ีในการสร้างเสริมผลการด าเนินงานของ
บริษัทเพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างย ัง่ยืนให้กับกิจการและสร้าง
ผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย นอกจากน้ีบริษัทยงัจัดให้มีช่องทางให้ผูมี้ส่วนได้เสียสามารถติดต่อส่ือสาร 
เสนอแนะหรือใหข้อ้มูลต่อคณะกรรมการบริษทัผา่นทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

บริษทัไดพิ้จารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้าง
ความมัง่คัง่ทางการเงินและความยัง่ยนืของกิจการ ดงัน้ี 

1) ให้ความส าคญักบัพนกังานทุกระดบั โดยปฎิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียมเป็นธรรมและใหผ้ลตอบแทนท่ี
เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพฒันาศักยภาพ 
รวมถึงการใหค้วามส าคญักบัการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภยัในการ
ท างานและคุณภาพชีวติพนกังานเป็นส าคญั 

2) การซ้ือสินคา้และบริการจากลูกคา้จะเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ โดยจะปฎิบติัตามสัญญาท่ีท าร่วมกนั
อยา่งเคร่งครัด เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ในระยะยาวกบัทั้งสองฝ่าย 

3) การปฎิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืตามขอ้ตกลงท่ีมี 
4) การเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ทั้งดา้นคุณภาพสินคา้และการให้บริการท่ีดีไดม้าตรฐาน การรักษา

ความลบัของลูกคา้และการก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัภายใตน้โยบายการก าหนดราคาท่ีมี 
5) การปฎิบติัตามกรอบกติกาและการแข่งขนัท่ีดี รวมถึงหลีกเล่ียงวธีิการไม่สุจริตเพ่ือท าลายคู่แข่งทางการคา้ 
6) ให้ความส าคญัและรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม และสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัรวมถึงให้การ

สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสังคมเพ่ือ
ชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 

โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้ ากบัดูแลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มให้ไดรั้บการคุม้ครองและปฏิบติัดว้ยความเสมอ
ภาคและเป็นธรรมตามท่ีไดจ้ดัท าจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่บนหนา้เวบ็ไซตข์อง
บริษทัเพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
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ผู้ที่เกีย่วข้อง รำยละเอยีด 

ผูถื้อหุ้น บริษทัตระหนกัและให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นในฐานะเจา้ของบริษทัดูแลให้มีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย
อยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม การจดัให้มีช่องทางในการส่ือสารอยา่งเหมาะสมและเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งโปร่งใส
และทนัเวลา มุ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมและผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดในระยะยาวการค านึงถึงผลประโยชน์
ท่ีจะไดรั้บของผูมี้ส่วนไดเ้สีย สิทธิในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัในฐานะเจา้ของ
บริษทัผา่นกรรมการอิสระ ซ่ึงมีหนา้ท่ีผูดู้แลผูถื้อหุ้นทุกราย เพ่ือรวบรวมน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา  

พนกังาน บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า โดยจดัให้มีการดูแลพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนั 

ค่าตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสมเป็นธรรมตามผลการประเมินรายคนและสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั
เทียบเคียงกบัตลาดอุตสาหกรรมเดียวกนั (สามารถดูข้อมูลการก าหนดและเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนพนักงานท่ี
สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทท้ังในระยะส้ันและระยะยาวได้ท่ีหัวข้อ “นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
พนักงาน) อีกทั้ง คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดเป็น
นโยบายและเปิดเผยถึงการปฎิบติัไวใ้ห้เป็นท่ีทราบ (สามารถดูข้อมูลได้ท่ีหัวข้อ “การพัฒนาบคุคลากร”) มุ่งพฒันา
พนกังานให้มีความรู้ความสามารถและมีศกัยภาพในการแข่งขนัให้มีความกา้วหนา้ในการท างานมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานทดัเทียมกบับริษทัชั้นน าสร้างความสุขในการท างานความภาคภูมิใจและสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร 

ลูกคา้ บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีให้ลูกคา้ไดรั้บบริการสูงสุดทั้งดา้นบริการท่ีมีคุณภาพและราคาท่ีเป็นธรรม การให้ขอ้มูลข่าวสารท่ี
ถูกตอ้งเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์การปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีไดต้กลงกบัทางลูกคา้อยา่งเคร่งครัดและการรักษา
สมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยนื สร้างความพึงพอใจและความผกูพนัต่อลูกคา้ ตลอดจนกระบวนการให้ลูกคา้ไดร้้องเรียนเก่ียวกบั
คุณภาพความปลอดภยัและบริการ รวมถึงมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการให้ค  าแนะน า/ขอ้เสนอแนะและการให้บริการ
ของบริษทั  

คู่คา้ นโยบายในการคดัเลือกคู่คา้: บริษทัคดัเลือกคู่คา้ท่ีมีแนวทางในการด าเนินธุรกิจท่ีมีคุณธรรม ท าธุรกิจท่ีใกลเ้คียงหรือ
เก่ียวเน่ืองกบับริษทั มีช่ือเสียง และมีประสบการณ์มีความเช่ียวชาญทางเทคนิคและมีฐานะทางการเงินท่ีเขม้แขง็  
นโยบายการปฎิบติัต่อคู่คา้: บริษทัจะปฎิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมตามขอ้สญัญาระหวา่งกนัไม่เอารัดเอา
เปรียบตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย ์จริงใจ และเป็นธรรม ทั้งกระบวนการในการจดัซ้ือจดัจา้งและเง่ือนไขสญัญา
หรือขอ้ตกลงระหวา่งกนั หลีกเล่ียงการรับของขวญั ของก านลั สินน ้าใจและการเขา้ร่วมงานเล้ียงหรืองานสงัสรรคท่ี์จดั
ข้ึน ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานและเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

คู่แข่งทางการคา้ บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต โดยยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมภายใตก้รอบตาม
กฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฎิบติัการแข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวิธีฉ้อ
ฉล โดยปฎิบติัตามแนวทางปฎิบติัท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจอยา่งเคร่งครัด  
โดยในปี 2563 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการแข่งขันทางการค้า 

เจา้หน้ี บริษทัรักษาค ามัน่สญัญาและปฎิบติัตามเง่ือนไขขอ้ก าหนดของสญัญาอยา่งเคร่งครัดและหนา้ท่ีท่ีพึงมีต่อเจา้หน้ีอยา่ง
เสมอภาคและเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้รวมถึงเจา้หน้ีทางธุรกิจและเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน ทั้งในเร่ืองการช าระ
คืนเงินตน้ ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน เง่ือนไขค ้าประกนัและเง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นตน้ และ
ไม่ใชวิ้ธีการท่ีไม่สุจริต ปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงอนัจะท าให้เจา้หน้ีเกิดความเสียหาย ทั้งน้ี ในปีท่ีผา่นมาบริษทัไม่มี
เหตุผิดนดัช าระหน้ีแต่อยา่งใด 

สงัคมและ
ส่วนรวม 

บริษทัด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและถือมัน่ในอุดมการณ์การด าเนินธุรกิจโดยมุ่งสนบัสนุน
กิจกรรมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขแก่สงัคมส่วนรวมและส่ิงแวดลอ้มทั้งในสถานประกอบการ 
ชุมชนและบริเวณใกลเ้คียง รวมถึงการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานหรือชุมชนในการมีส่วนร่วมบรรเทาอุทกภยัและ 
สาธารณภยัตามความเหมาะสม 

ส่ิงแวดลอ้ม บริษทัส่งเสริมให้พนกังานทุกคนตระหนกัถึงความส าคญัของการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการ
พฒันาการเจริญเติบโตควบคู่กบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในสงัคม สภาวะแวดลอ้มท่ีสะอาดปลอดภยัมีสุขอนามยั
ท่ีดีและก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม การหาแนวทางและวิธีการลดการใชท้รัพยากรและพลงังาน ตลอดจนลด
ปริมาณขยะ เพ่ือป้องกนัควบคุมกิจกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสงัคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม  
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ผู้ที่เกีย่วข้อง รำยละเอยีด 

ส าหรับปี 2563 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและลิขสิทธ์ิ 

บริษทัมีนโยบายในการปฎิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ โดยมีแนวทางในการด าเนิน
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว การใชง้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นไปตาม “ระเบียบการใชง้านเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์อยา่งปลอดภยั” และพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซ่ึงบริษทัมีการ
ควบคุมดูแลความถูกตอ้ง เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอ้งผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง 
ปฎิบติัตนให้เป็นไปตามกฎหมายเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ อาทิ กฎหมายเก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้ 
กฎหมายเก่ียวกบัสิทธิบตัร กฎหมายเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้กบั
พนกังาน การน าผลงานหรือขอ้มูลอนัเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บมาหรือท่ีจะน ามาใชก้บับริษทัจะตอ้ง
ตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 

สามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติม ในรายงานการพัฒนาท่ียั่งยืน ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) ซ่ึงทางบริษัทอยู่
ในช่วงการด าเนินการอยู่ 
 
หมวดที ่4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งแจง้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยท์ั้งในดา้นความถูกตอ้ง ครบถว้นเพียงพอและทนัเวลาอยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึงมีหน่วยงานนกั
ลงทุนสัมพนัธ์เป็นผูดู้แลการให้ขอ้มูลและตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้น นักลงทุนและสารสนเทศท่ีส าคญั ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน รวมถึงผลการด าเนินงานและข่าวสารต่างๆ ท่ีส าคญัของบริษทัท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยแ์ละการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไปของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัมีแนวทางปฏิบติัท่ี
ส าคญัเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดงัน้ี 

1) ช่องทำงกำรส่ือสำรและเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  
บริษทัใหค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีส าคญั โดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหาร

ไดมี้การตรวจสอบติดตามใหป้ฎิบติัตามหลกัการและเกณฑท่ี์ก าหนดอยา่งเคร่งครัดโดยผา่นช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 
1.1 เปิดเผยข้อมูลผ่ำนระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษัท 

บริษทัเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศตามหลักเกณฑ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และแจ้ง
ข่าวสารส าคญัต่างๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบผา่นระบบการรายงานสารสนเทศ
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยมีเลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์เป็นผูจ้ดัเตรียมขอ้มูลสารสนเทศท่ีตอ้ง
เปิดเผยผ่านการกลัน่กรองจากผูมี้อ  านาจรายงานสารสนเทศหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย อีกทั้งเผยแพร่ไวใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทั (ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ) นอกจากน้ี ยงัไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลท่ีส าคญัอ่ืนๆ ซ่ึงได้
ปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอเพ่ือใหผู้ใ้ชส้ามารถรับขอ้มูลข่าวสารไดท้นัต่อเหตุการณ์ เช่น เอกสารส าคญั
ของบริษทั โครงสร้างองคก์ร ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ นโยบายและแนวทางการปฎิบติัในดา้นต่างๆ ของ
บริษทัขอ้มูลส าหรับผูถื้อหุ้น รายงานและงบการเงิน ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของฝ่ายจดัการ (MD&A) และเอกสารข่าวประชาสมัพนัธ์ (Press Release) 

ส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน ไดจ้ดัท าและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีของบริษทั ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั
ก่อนเผยแพร่ต่อผูถื้อหุ้น จากนั้นน าส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้นหรือ
นักลงทุน สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน ซ่ึงงบการเงินได้จัดท าข้ึนตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฎิบติัอยา่งสม ่าเสมอ โดยใชดุ้ลยพินิจอยา่ง
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ระมดัระวงัรอบคอบและการรายงานท่ีสมเหตุสมผลในการจดัท างบการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญั
อยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

บริษทัไดเ้ปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีท่ีผ่านการตรวจทานและตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตโดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยส่งผา่น
ระบบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ (www.setlink.or.th) ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. อยา่งตรง
ต่อเวลา อีกทั้งบริษทัไดล้งข่าวผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ยเช่นกนั ส าหรับปี 2563 บริษทัไม่เคยไดรั้บการสัง่
แกไ้ขงบการเงินหรือแกไ้ขการด าเนินการอนัเกิดจากการเปิดเผยขอ้มูลไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดแต่อยา่งใด  
1.2       ข้อมูลแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2)  

คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีการท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) โดยเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ ส าหรับปี 2563 บริษทัได้ปฎิบัติตาม
ขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
1.3 นักลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษทัจดัให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตวัแทนของบริษทัในการ
จดัท าเอกสารเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ส่ือมวลชน การจดัแถลงข่าวของบริษทัและส่ือสารประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผูถื้อหุ้น นักลงทุน 
นกัวเิคราะห์หลกัทรัพยแ์ละผูท่ี้สนใจทัว่ไปใหไ้ดรั้บขอ้มูลข่าวสารของบริษทัอยา่งทนัเหตุการณ์ รวมถึงการ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับขอ้มูลของบริษทั การติดต่อขอเยี่ยมชมกิจการและพบผูบ้ริหารหรือ
ตอบขอ้สงสัยต่างๆ เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษทั ทั้ งน้ี ผูล้งทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุน
สัมพนัธ์ของบริษทัได้ทางอีเมล : chotiga@atp30group.com หรือโทรศัพท์ 038-468-789 / 091-774-4432 
หรือผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 
1.4 เลขำนุกำรบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้เลขานุการบริษทั (Company Secretary) รับผิดชอบดูแลการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อยท่ีไดรั้บมอบหมาย และการประชุมผูถื้อหุ้น ท าหน้าท่ี
จดัท าเอกสารเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านักงาน ก.ล.ต. อย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากกรรมการผูมี้อ านาจหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย
รายงานสารสนเทศ รวมถึงการก ากบัดูแลให้บริษทั คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมีการด าเนินการท่ี
เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูป้ระสานงานกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต.  

 
2) กำรรำยงำนกำรปฎบิัตหิน้ำทีค่ณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงการจดัท ารายงานทางการเงินใหมี้ขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงินและนโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม ซ่ึงการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีของบริษทัท่ีเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัก่อนเผยแพร่ต่อผูถื้อหุ้น เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า
คณะกรรมการบริษทัไดท้ ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีควบคู่กับรายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เพ่ือประโยชน์ต่อผู ้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปและ

http://www.setlink.or.th/
mailto:chotiga@atp30.com
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คณะกรรมการชุดย่อยก็ไดจ้ดัท ารายงานผลการปฎิบติังานในรอบปีท่ีผ่านมาเพ่ือน าเสนอต่อผูถื้อหุ้นแสดงไวใ้น
รายงานประจ าปี 2563 

 
3) กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทั ถือเป็นนโยบายส าคญัท่ีจะไม่ให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานใชโ้อกาสจาก
การเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนักงานของบริษทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้ก าหนดไวใ้นคู่มือ
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและแนวทางปฎิบติัรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีขอ้
ปฎิบติัส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัให้พึงหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัและกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้น
จะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมติั ก าหนดใหก้ารเปิดเผยรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และ
รายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัโดยแสดงรายละเอียดบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะของรายการ เง่ือนไข นโยบายราคาและมูลค่ารายการ เหตุผลความจ าเป็น โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั โดยแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษทั เปิดเผย
ขอ้มูลรายการระหวา่งกนัตามท่ีปรากฎในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 
56-2) ของบริษทั (บริษทัอยู่ในช่วงศึกษาการจดัท ารายงานความยัง่ยืนแบบบูรณาการเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บ
ประโยชน์ยิง่ข้ึน) ก าหนดใหมี้การจดัท ารายงานต่างๆ ดงัน้ี  

1. กำรจดัท ำรำยงำนกำรเปิดเผยรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรระหว่ำงกนั 
กรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัของบริษทักบับุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ในอนาคตซ่ึงเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีวิญญูชนพึงกระท ากบัคู่สัญญา
ทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนัดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผู ้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องและมีเ ง่ือนไขการค้าปกติหรือราคาตลาดภายใต้เ ง่ือนไขท่ี
สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบไดแ้ละไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษทั สามารถ
ด าเนินการไดต้ามปกติภายใตห้ลกัการท่ีทางคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัและจดัท ารายงานสรุป
เพื่อรายงานใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส 

ส าหรับกรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัไม่เป็นรายการทางการคา้ปกติ บริษทัจะจดัให้มีความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัรายได ้รายจ่าย ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นทุกราย ใน
กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทั 
พิจารณาให้ผูป้ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผูต้รวจสอบบัญชีเป็นผูใ้ห้ความเห็น
เก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการ
ประกอบการตดัสินใจและใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี เพื่ออนุมติัรายการ
ดงักล่าวก่อนเขา้ท ารายการ ทั้งน้ี บริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี
ได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัและเปิดเผยรายการระหว่างกันดงักล่าวไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี การพิจารณาอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัดงักล่าว ตอ้งปฎิบติัให้
เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศหรือขอ้ก าหนดของตลาด
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หลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการระหวา่งกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงลง
มติในการท ารายการระหวา่งกนันั้นๆ ทั้งน้ี ไดเ้ผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั  

ในปี 2563 บริษทั ไม่มีการปฎิบติัท่ีฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารท ารายการระหวา่งกนัท่ี
ก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์  
2. กำรจดัท ำรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์และกำรเปลีย่นแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีเพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ โดยคณะกรรมการบริษทัได้จดัท านโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพยก์รรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังานอยา่งชดัเจน รายละเอียดดงัน้ี    

กำรซื้อขำยหลกัทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร                                                                                                                                                                                                        
1. ข้อห้ำมในกำรซื้อขำยหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภำยใน   

กรรมการ, ผูบ้ริหาร, ผูส้อบบญัชี, ผูบ้ริหารชัว่คราว, ผูท้  าแผน, ผูบ้ริหารแผน, ผูบ้ริหารแผน
ชัว่คราวกรรมการและพนกังานทุกคนตอ้งปฎิบติัตามขอ้หา้มในการซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 
แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์โดยการใชข้อ้มูลภายในซ่ึงก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ มาตรา 
241 “ในการซ้ือหรือขายซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายใน
ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยห์้ามมิให้บุคคลใดท าการซ้ือ หรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขาย หรือ
ชักชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือหรือซ้ือขาย ซ่ึงหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มอนั
เป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศยัขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลง
ราคาของหลกัทรัพยท่ี์ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชนและตนไดล่้วงรู้มาในต าแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น 
และไม่วา่การกระท าดงักล่าวจะกระท าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง หรือผูอ่ื้นหรือน าขอ้เท็จจริงเช่นนั้น
ออกเปิดเผยเพ่ือใหผู้อ่ื้นกระท าดงักล่าว โดยตนไดรั้บประโยชน์ตอบแทน” 
2. ช่วงเวลำห้ำมซ้ือขำยหลกัทรัพย์ (Blackout Period) 

2.1 หา้มบุคคลท่ีบริษทัก าหนดซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วงเวลา 30 วนั ก่อนการ
เปิดเผย “งบการเงินประจ ารายไตรมาสและประจ าปี” และช่วงเวลาอ่ืนท่ีบริษทัจะ
ก าหนดเป็นคร้ังคราว 

2.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลท่ีบริษทัก าหนดอาจขายหลกัทรัพยข์องกลุ่มบริษทัใน
ระหว่างช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ด ้หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความ
ยากล าบากทางการเงินอยา่งรุนแรงหรือตอ้งปฎิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ ทางกฎหมาย 
หรือตกอยูภ่ายใตค้  าสัง่ศาลโดยตอ้งจดัท าบนัทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมติัต่อ 
- ประธานกรรมการ (กรณีขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษทั) 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีขายเป็นประธานกรรมการ) 
- ผูบ้ริหารสูงสุด (กรณีขายเป็นบุคคลท่ีบริษทัก าหนดซ่ึงไม่ใช่กรรมการและ

เลขานุการบริษทั) ทั้งน้ี ใหจ้ดัส่งส าเนาบนัทึกดงักล่าวใหแ้ก่เลขานุการบริษทั
ดว้ย 

- เลขานุการบริษทัจะประกาศช่วงเวลาหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หบุ้คคลท่ีบริษทั
ก าหนดทราบเป็นการล่วงหนา้ 
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3. กำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ 
3.1 การรายงานคร้ังแรก : กรรมการ, ผูบ้ริหาร, ผูส้อบบญัชี, ผูบ้ริหารชัว่คราว, ผูท้  าแผน, 

ผูบ้ริหารแผน, ผูบ้ริหารแผนชัว่คราวกรรมการ รวมถึงคู่สมรส บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะและนิติบุคคลถือรวมกนัเกินกว่า 30% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดตาม
มาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยผ์า่นระบบของส านกังาน ก.ล.ต. โดยภายใน 30 วนั 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ, ผูบ้ริหาร, ผูส้อบบญัชี, ผูบ้ริหารชัว่คราว, 
ผูท้  าแผน, ผูบ้ริหารแผน, ผูบ้ริหารแผนชัว่คราวกรรมการ 

3.2 การรายงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลง: กรรมการ, ผูบ้ริหาร (ส่ีรายแรก), ผูส้อบบญัชี, 
ผูบ้ริหารชัว่คราว, ผูท้  าแผน, ผูบ้ริหารแผน, ผูบ้ริหารแผนชัว่คราวกรรมการ มีหนา้ท่ี
ตอ้งจดัท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตาม
มาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยผ์่านระบบของส านกังาน ก.ล.ต. โดยน าส่งภายใน 
3 วนัท าการ (T+3) นบัจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน และรับโอน ไดแ้ก่หลกัทรัพย ์หุน้ / หุน้
บุริมสิทธ์ิ หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หลกัทรัพย ์

3.3 บริษทัไดก้ าหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ต่อคณะกรรมการ
หรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ของบริษทัตนเองอยา่งนอ้ย 1 
วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขายและแจง้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการทราบ  
ขอ้ยกเวน้ รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตาม

มาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์ดงัน้ี  
- การเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 
- การใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
- การเสนอขายหุ้นหรือการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นหรือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

(Warrants) ท่ีออกใหม่ให้แก่กรรมการหรือพนักงานบริษัท (Employee Stock Option 
Program “ESOP”) หรือไดรั้บหลกัทรัพยจ์ากโครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง 
(Employee Joint Investment Program “EJIP”) 

- การรับหลกัทรัพยโ์ดยทางมรดก 
- การโอน หรือรับโอนหลกัทรัพยจ์ากการวางเป็นประกนัการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
4. กำรซื้อขำยหลกัทรัพย์ทีไ่ม่เข้ำข่ำยกำรซื้อขำยหลกัทรัพย์ตำมนโยบำยฉบับนี้ 

นโยบายฉบบัน้ีไม่บงัคบัใชใ้นกรณีการเขา้ถือหลกัทรัพยห์รือรับค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือ
ครอบง ากิจการ (Tender Offer) 
5. บทลงโทษกรณีฝ่ำฝืน 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ มาตรา 275 ก าหนดวา่ “กรรมการ 
ผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหน่งบริหารและผูส้อบบญัชีผูใ้ดฝ่าฝืน ซ่ึงไม่ปฎิบติัตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.
หลกัทรัพยห์รือฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบติัตามหลกัเกณฑห์รือวิธีการท่ีก าหนดตามมาตรา 59 ตอ้งระวาง
โทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท (หา้แสนบาท) และปรับอีกไม่เกินวนัละ 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาท) 
ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฎิบติัใหถู้กตอ้ง” 
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ในปี 2563 ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมี
นยัส าคญั ซ่ึงไดเ้ปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารแสดงจ านวนหุน้ท่ีถือ ณ 
วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 และ 13 มกราคม 2564 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี  
(สามารถดูข้อมลูเพ่ิมเติมใน ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น) 
6. กำรจดัท ำรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วข้อง 

คณะกรรมการบริษทั ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง โดยด าเนินการ
ตามมาตรา 89 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตอ้งจดัท าและส่งแบบรายงาน
การมีส่วนไดเ้สียเพื่อรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้ง (รวมถึงทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง) ของกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ี
เ ก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบถือเป็นการติดตามให้กรรมการและผูบ้ริหาร
ปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการรายงาน ดงัน้ี 
- รายงานเม่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารคร้ังแรก 
- รายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สียหรือทุก 6 เดือน 
- ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่ง และไดก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเน่ือง 

กรรมการท่านนั้นไม่ตอ้งยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนได้
เสีย 

- ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็น
ประจ าทุกปี ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีหรือหากมีในระหว่างปีให้รายงานเป็นกรณี 
(เพ่ิมเติม) 

7. กำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมดิ 
บริษทัได้ก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส ขอ้ร้องเรียน กรณีถูกละเมิดสิทธิ รวมถึงการ

เสนอแนะแสดงความคิดเห็นต่างๆ ผา่นช่องทางดงัน้ี 
7.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: ช่องทางของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบท่ี 

www. Info@atp30.com หรือจดหมายลงทะเบียน 
7.2 จดหมายลงทะเบียน: ถึงคณะกรรมการตรวจสอบท่ีบริษทั เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน) 700/199 

หมู่ 1 ต.บา้นเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 /โทร. 038-468-788 
ในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งการติดต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง (ไม่ผ่านฝ่ายบริหาร) 

เพื่อแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ รายงานการทุจริต การท าผิดกฎหมายหรือ
จรรยาบรรณธุรกิจซ่ึงเก่ียวกับผูบ้ริหารระดับสูงรวมถึงการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นต่างๆ 
สามารถส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ โดยตรงท่ีคณะกรรมการบริษทั และกรณีหากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบั
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ สามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดท้าง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรศพัท์ ถึงเลขานุการบริษทั: sukarnda@atp30group.com โทร. 
038-468-788 และทรัพยากรมนุษย ์โทร 082-716-0588 
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กระบวนกำรรับข้อร้องเรียน บริษทัด าเนินการตามกระบวนการดงัน้ี 
1. พนกังานหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย แจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน หรือเสนอแนะความเห็นผ่านช่องทางท่ีก าหนด โดย

ขอ้มูลถือเป็นความลบั ซ่ึงบริษทัมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแส ขอ้ร้องเรียนหรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ 
พร้อมใหข้อ้มูลติดต่ออยา่งชดัเจน  

2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน: รับขอ้ร้องเรียนและด าเนินการพิจารณาขอ้ร้องเรียนตาม “คู่มือบริหารจัดการขอ้
ร้องเรียน” โดยแบ่งขอ้ร้องเรียนเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
- เก่ียวกบัการทุจริต 
- เก่ียวกบัการกระท าท่ีฝ่าฝืนไม่ปฎิบติัตามกฎหมาย/ขอ้บงัคบั/ระเบียบของบริษทั 
- เก่ียวกบัการฝ่าฝืนจริยธรรม/จรรยาบรรณ นโยบาย แนวทางปฎิบติัเพ่ือป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชัน่ของบริษทั 
3. ขั้นตอนด าเนินการ: ตรวจสอบขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้ แสวงหาขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีน่าเช่ือถือในเร่ืองร้องเรียน

ดงักล่าวในกรณีพบวา่มีความผิดเกิดข้ึนจริงใหน้ าเสนอพิจารณาตามระดบัความผิดในแต่ละประเภท ไดแ้ก่ 
ระดบัพนักงานโดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ระดบัผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
ระดับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษทัหรือจะแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามความเหมาะสม ตามล าดบัขั้น 

4. การติดตามประเมินผล: โดยพิจารณาผ่านคณะกรรมการพิจารณาขอ้ร้องเรียน จนหาขอ้ยุติเร่ืองหรือแนว
ทางแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ จะแจง้กลบัผูร้้องเรียนทราบภายในเวลา 7 วนัท าการหลงัจากไดข้อ้ยติุแลว้ โดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในจดัท าสรุปรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็น
รายไตรมาส ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การติดตามรายงานการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนผา่นช่องทางท่ีก าหนด  
โดยในปี 2563 บริษัทไม่พบเหตกุารณ์ และข้อบ่งชีเ้ร่ืองการทุจริตคอร์รัปช่ันดังกล่าว 
 

4) ด้ำนนักลงทุนสัมพนัธ์ 
บริษทัเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดของ ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยจดัให้มีนักลงทุนสัมพนัธ์ 

(Investor Relation) ปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบระมดัระวงั ท าหนา้ท่ีส่ือสารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทันเหตุการณ์ให้แก่ผูถื้อหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบนั นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และ/หรือหน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้งอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึง การช้ีแจงกรณีข่าวลือ ข่าวสารท่ีไม่ถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริงแก่นกัลงทุนผ่าน
ช่องทางต่างๆ การพบปะผูบ้ริหารและการเยี่ยมชมกิจการ การตอบค าถามทางโทรศพัท ์หรืออีเมล การเผยแพร่ผ่านส่ือ การ
จัดท า Press Release และการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ตามเหตุการณ์ ตามรอบระยะเวลาบัญชี น าเสนอผลการ
ด าเนินงาน ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการประจ าไตรมาสผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัท่ี www.atp30.com หมวดนัก
ลงทุนสมัพนัธ์ เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืนๆ ไดรั้บรู้ขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั 

บริษทัยงัใหค้วามส าคญักบัการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านกิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ โดยผูบ้ริหารระดบัสูงไดมี้ส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูล อาทิ นักวิเคราะห์ ส่ือมวลชน นักลงทุน ผูถื้อหุ้นและพบปะนักลงทุนเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจท่ีดีต่อการ
บริหารงานของบริษทั เสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งต่อเน่ือง โดยมี
กิจกรรมท่ีส าคญัต่างๆ ในปี 2563 ไดแ้ก่ 
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นอกจากน้ี บริษทัมีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน งบการเงินและขอ้มูลน าเสนอในรูปแบบต่างๆ รวมถึง
รายงานสารสนเทศท่ีตอ้งแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยบริษทัจดัท าเป็น 2 ภาษา (ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ) เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมในส่วนงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relation)  
บริษทัไดม้อบหมาย นางสาวโชติกา วรีะศิลป์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและควบคุมเป็นผูดู้แลการติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุน ผูถื้อ
หุน้ นกัวเิคราะห์และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถติดต่อไดท่ี้โทรศพัท ์038-468-789 / มือถือ 091-774-4432 / Fax. 038-468-788 / 
Email: chotiga@atp30group.com / จดหมาย บมจ. เอทีพี30 แผนกการเงินและบญัชี 700/199 หมู่ 1 ต. บา้นเก่า อ.พานทอง 
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หมวดที ่5 : ควำมรับผดิชอบของกรรมกำร (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีนโยบายก ากบัดูแลกิจการ ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณใหมี้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
(สามารถดูข้อมลูเพ่ิมเติมใน คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)) 
 
9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย 
1)  โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัท บริษทัเลง็เห็นความส าคญัของการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัในดา้น

การก าหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั (Board Diversity) โดยมีความเช่ือมัน่ว่าการ
ก าหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั (Board Diversity) เป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยเสริมสร้าง
ความสมดุลดา้นความคิดและดา้นคุณภาพการท างาน รวมถึงประสิทธิภาพดา้นการตดัสินใจของคณะกรรมการซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 6 คณะ อีกทั้ง บริษทัอยู่
ในช่วงด าเนินการพิจารณาจดัตั้งคณะ CG Committee รายละเอียดดงัน้ี 
1 คณะกรรมกำรบริษัท (Board of Directors) 

1.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
- กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 

กจิกรรม จ ำนวนคร้ัง 

กิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Days) โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ 2 คร้ัง 
กิจกรรมงาน “mai Forum 2020” เพ่ือน าเสนอขอ้มูลของบริษทัให้กบันกัลงทุนและผูส้นใจท่ีเขา้ร่วมงาน จดัโดยตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็เอไอ (mai) ในปี 2563 ทาง mai ไม่มีการจดักิจกรรมดงักล่าวเน่ืองจากสถานการณ์โควิค-19 

ไม่มี 

จัดท าสรุปข้อมูลบริษัท Company Snapshot เป็นรายไตรมาส ตามโครงการ mai Company Snapshot โดยตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็เอไอ 

4 คร้ัง 

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์ (Press Release) ความเคล่ือนไหวทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และภาพข่าวกิจกรรม
ต่างๆ ของบริษทัผา่นส่ือมวลชน 

อยา่งสม ่าเสมอ 

บริษทัมีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีเพ่ือให้การตอ้นรับผูถื้อหุ้นในการสอบถามประเด็นต่างๆ เก่ียวกบัธุรกิจ
ท่ีผา่นมาและในอนาคต 

1 คร้ัง 

mailto:chotiga@atp30group.com
http://www.atp30.com/
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- ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการอิสระ โดยมี
กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 และไม่นอ้ยกวา่ 3 คน มีคุณสมบติัของกรรมการอิสระเป็นไปตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด 

- คณะกรรมการบริษทัเลือกกรรมการคนหน่ึง จากกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นประธานกรรมการ 
- คณะกรรมการเลือกบุคคลหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทัจะเป็นกรรมการหรือไม่

ก็ได ้
1.2  ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องกรรมกำร 
- ปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซ่ือสัตยสุ์จริตและรักษาผลประโยชน์ของ

บริษทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนมติของผูถื้อหุน้ 
- การก าหนดและพิจารณาให้ความเห็นชอบเร่ืองส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษทั ได้แก่ 

วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงานและงบประมาณ เป็นตน้ มีการ
พิจารณาทบทวนและอนุมติัวสิัยทศัน์/ภารกิจ/กลยทุธ์ของบริษทัรอบปีท่ีผ่านมาและติดตามดูแลให้มี
การน ากลยทุธ์ของบริษทัไปปฎิบติั 

- รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นมีการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น มีมาตรฐานและโปร่งใส 

- ตอ้งมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีความสนใจ
ในกิจการของบริษทัท่ีตนเป็นกรรมการอยา่งแทจ้ริง 

- ประเมินการปฎิบติังานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตามท่ีกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอเพ่ือน าเสนอต่อผูถื้อหุน้ในการพิจารณาอนุมติั 

- รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฎิบัติหน้าท่ีของฝ่ายบริหารโดยให้มีความตั้ งใจและ
ระมดัระวงัในการปฎิบติังาน 

- ส่งเสริมให้จดัท าจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุก
คนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัไดน้ ามาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ส่งเสริมใหเ้กิดการปฎิบติั
และติดตามการปฎิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งจริงจงัโดยเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั 

- ก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารมีระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
- พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ านาจ

การบริหารการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นและรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายก าหนด 
- ก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมติัในการท าธุรกรรมและด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของ

บริษทัใหค้ณะหรือบุคคลตามความเหมาะสมและใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัท าเป็น
คู่มืออ านาจการด าเนินการและใหก้ารทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

- จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทั้ งดูแลจัดให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

- ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าสอบบญัชีประจ าปีเพ่ือน าเสนอต่อ
ผูถื้อหุน้ในการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 - 27 
 

- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเร่ืองส าคญัต่างๆ ตามนโยบายขอ้พึง
ปฎิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

- ก ากบัดูแลการปฎิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้
- คณะกรรมการตอ้งประเมินผลการปฎิบติังานดว้ยตนเองและประเมินผลปฎิบติังานโดยรวม 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
- ให้คณะกรรมการบริษทัมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามขอ้น้ีจะ

เลือกตั้งใหเ้ขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้นอกจากพน้ตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งอีกเม่ือ  
ก. ตาย 
ข. ลาออก 
ค. ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน 
ง. ท่ีประชุมมีมติใหอ้อก 
จ. ศาลมีสัง่ใหอ้อก 

- เม่ือกรรมการคนใดลาออกจากต าแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกของตนใหท่ี้นายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
- กรรมการของบริษทั จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนตอ้งรับความเห็นจากคณะกรรมการ

บริษทั 
- คณะกรรมการควรพิจารณาจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการมากกวา่ 6 คร้ังต่อปี 

2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committees) 
2.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
- กรรมการบริษทัท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
- มีทกัษะความช านาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน 

ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นบญัชีหรือการเงิน 
- ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ใหผู้จ้ดัการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่ง 
2.2 คุณสมบัติคณะกรรมกำรตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัเหมือนกนักบัคุณสมบติั

กรรมการอิสระโดยมีกรรมการ 3 ท่านดงัน้ี 
ล ำดบั ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหน่ง 

1 นางสุวรรณี  ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2 นายก าชยั บุญจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ :  
- ล าดบัท่ี 1 เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ สามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้โดยมีนางสุกานดา พุทธรักษา ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- ล าดบัท่ี 3 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 25 ก.พ. 2563 มีมติอนุมติัแต่งตั้งเขา้รับ
ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 ก.พ. 2563 เป็นตน้ไป            
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2.3 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องกรรมกำรตรวจสอบ 
- สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือให้มัน่ใจวา่มีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล

อยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงาน
ทางการเงินทั้งไตรมาสและประจ าปี 

- สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ให้มีความเหมาะสมมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในและอาจเสนอแนะให้มีการ
สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นส่ิงส าคญัพร้อมทั้ งน าขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการปรับปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญัและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบริษทั 
โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

- สอบทานการปฎิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

- พิจารณา เสนอ แต่งตั้ง และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก ซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบ
บญัชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทั้ง
เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

- สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทั ตามวธีิการและมาตรฐานท่ียอมรับทัว่ไป 
- พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฏหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในเร่ืองดงักล่าวให้
มีความถูกตอ้งและครบถว้น ทั้งน้ี เพ่ือให้เช่ือมัน่วา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่บริษทั 

- สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
- รายงานผลการปฎิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 

4 คร้ัง  
- จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี  
- ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีน่าเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของ

บริษทั 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
- ความเห็นเก่ียวกบัการปฎิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- จ านวนการประชุมและเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
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- ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฎิบติัหนา้ท่ีตาม
กฎบตัร (Charter) 

- รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

- ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจา้หน้าท่ีของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

- ในการปฎิบติังานตามขอบเขตหนา้ท่ีใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญใหฝ่้ายจดัการ ผูบ้ริหาร 
หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น เขา้ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้ง
หรือจ าเป็น 

- ให้มีอ านาจว่าจ้างท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษทัมาให้ความเห็นหรือให้
ค  าปรึกษากรณีจ าเป็น 

- คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการ
ประเมินพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบติังานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฎิบติังานไม่บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกปี 

- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ปฎิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมปีละ 4 คร้ัง 

3 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 
3.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระหรือคิดเป็นร้อยละ 67 

- กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
ล ำดบั ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหน่ง 

1 นายก าชยั บุญจิรโชติ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
2 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
3 นายชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

หมายเหตุ :  
- มีนางสุกานดา พทุธรักษา ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  
3.2 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายและรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน อีกทั้งมีจดัประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  
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กำรสรรหำ  
- ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย 
- พิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการและก าหนด

คุณสมบติัของกรรมการเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  
- พิจารณาสรรหา คดัเลือกและเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัท่ีครบวาระ 

และ/หรือ มีต าแหน่งวา่งลงและ/หรือแต่งตั้งเพ่ิม 
- ปฎิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
- ประเมินผลการปฎิบติังานของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

ทราบเพื่อพิจารณาอนุมติั 
กำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
- จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุด

ยอ่ยเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
- ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทั

เป็นรายบุคคล โดยพิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบ
กับบริษัทในธุรกิจท่ีคล้ายกันและประโยชน์ ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการเ พ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติั 

- รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และ
รายงานประจ าปี (56-2)  

- ปฎิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดย
ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อ
คณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสนบัสนุนการปฎิบติังานใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Committees) 
4.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั  
- ประกอบดว้ย ผูมี้ความเขา้ใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจจ านวนอยา่งนอ้ย 3 ท่านและ

ตอ้งเป็นกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ท่าน 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบัประธานกรรมการบริษทั 
- กรรมการบริหารความเ ส่ียงสามารถอุทิศเวลาอย่าง เ พียงพอในการปฎิบัติงานในฐานะ

กรรมการบริหารความเส่ียงใหบ้รรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
- ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยอาจเป็นหัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
เห็นสมควร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
ล ำดบั ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหน่ง 

1 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
2 นายปิยะ เตชากูล กรรมการบริหารความเส่ียง 
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ล ำดบั ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหน่ง 

3 นางสาวนิชานนัท ์รัตนเกตุ กรรมการบริหารความเส่ียง 
4 นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

หมายเหตุ :  
- ล าดบัท่ี 4 ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
- ล าดบัท่ี 2-4 เป็นผูบ้ริหารของบริษทั 
 

4.2 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
- ก าหนดทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
- ก ากบัดูแลและสนบัสนุนใหมี้การด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงองคก์รสอดคลอ้งกบักลยทุธ์

และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
- พิจารณารายงานผลและเปิดเผยการบริหารความเส่ียงองคก์รและใหข้อ้คิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน รวมทั้งแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทาและการพฒันาระบบการจดัการ
บริหารความเส่ียงองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

- รายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กรให้คณะกรรมการรับทราบและในกรณีท่ีมีปัจจัยหรือ
เหตุการณ์ส าคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัส าคญัตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อรับทราบและพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
- การปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และตามวาระการด ารง
ต าแหน่งของการเป็นกรรมการ ซ่ึงเม่ือพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้อาจไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ไดอี้ก 

5 คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committees) 
5.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริหำร มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
- ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 
- ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารงานและพนกังานในระดบับริหารรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 

คนร่วมกนัเป็นคณะกรรมการบริหาร 
5.2 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริหำร 
- ท าหน้าท่ีควบคุมการบริหารงานของบริษทัให้เป็นตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้

และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้ งน้ีในการด าเนินการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารตอ้งมีคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการบริหาร 
ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากจากท่ีประชุมและคะแนน
เสียงดงักล่าวท่ีนบัไดอ้ยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 

- พิจารณางบประมาณประจ าปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัและควบคุมดูแลการใชจ่้ายตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

- พิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัใหเ้หมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษทั 
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- พิจารณาอนุมติัการลงทุนและก าหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอ านาจในคู่มืออ านาจด าเนินการ 
- พิจารณาการท าสญัญาต่างๆ ท่ีมีผลผกูพนับริษทัตามอ านาจในคู่มืออ านาจการด าเนินการ 
- รับผิดชอบให้มีขอ้มูลท่ีส าคญัต่างๆ ของบริษทัอย่างเพียงพอเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจของ

คณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้น รวมถึงจดัท ารายงานทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือเป็นไปตามมาตรฐาน
ท่ีดีและโปร่งใส 

- พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัและเสนอจ่ายปันผลประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั 
- พิจารณาการด าเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลือกธุรกิจเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
- ก ากบัดูแลให้มีขั้นตอนใหผู้ป้ฎิบติังานตอ้งรายงานเหตุการณ์ หรือการกระท าท่ีผิดปกติหรือการกระ

ท าผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอยา่งทนัท่วงที และกรณีท่ีเหตุการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญั จะตอ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบเพ่ือพิจารณาแกไ้ขภายในระยะเวลาอนั
สมควร 

- ด าเนินการใดๆ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
หรือตามท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั 

- การด าเนินการน าเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการบริหารในเร่ืองใดๆ ซ่ึงไดรั้บการลงมติและ/หรืออนุมติั
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจะตอ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังถดัไป 
ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารไม่สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนได้

เสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนกบับริษทั 
6 คณะผู้บริหำร (Management Teams) 

6.1 โครงสร้ำงคณะผู้บริหำร มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
- ผูบ้ริหาร 8 ท่านประกอบด้วย กรรมการผูจ้ ัดการ 1 ท่านและผูบ้ริหาร 7 ท่าน ตามคุณสมบัติท่ี

เหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง 
- กรรมการผูจ้ดัการ เลือกและแต่งตั้งจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามคุณสมบติั

ท่ีเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง 
6.2 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องกรรมกำรผู้จดักำร 
- ควบคุมการด าเนินกิจการ วางแผนกลยทุธ์ในการด าเนินและบริหารงานประจ าวนัของบริษทั 
- ตดัสินในเร่ืองท่ีส าคญัของบริษทั ก าหนดภารกิจวตัถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษทั 

รวมถึงการบริหารในสายงานต่างๆ  
- เป็นผูมี้อ  านาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร 

ค าสัง่ หนงัสือแจง้ใดๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 
- มีอ านาจจ้าง/แต่งตั้ ง/โยกยา้ยบุคคลท่ีเห็นสมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและ

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและให้มีอ านาจปลดออก หรือให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงาน
ระดบัต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจการด าเนินการ 

- มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขทางการคา้เพ่ือประโยชน์ของบริษทั  
- พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่หรือการเลิกธุรกิจเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือ

กรรมการบริษทั 
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- ด าเนินการใดๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการบริษทั 
ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการดงักล่าวขา้งตน้จะไม่

รวมถึงอ านาจและ/หรือการมอบอ านาจช่วงในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือผูรั้บมอบอ านาจช่วงหรือบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือ
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้กบับริษทั ซ่ึงเป็นการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อ
ท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจารณารายการดังกล่าวตามท่ี
ขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
6.3 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีป่ระธำนกรรมกำรบริษัท 
1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการก ากบั ติดตาม ดูแล การบริหารงานและการปฎิบติั

หน้าท่ีของคณะกรรมการให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงาน นโยบายและเป้าหมายขององคก์รท่ี
ก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อบริษทั 

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั รวมถึงควบคุมการ
ประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบวาระท่ีก าหนดได ้

3. เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งคณะกรรมการทุกคณะและระหวา่งคณะกรรมการกบัฝ่ายการ
จดัการ  
 

กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำทีร่ะหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกบัฝ่ำยจดักำร 
บริษทัก าหนดโครงสร้างการจดัการ แบ่งแยก อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทั และ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไวอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงการก าหนดให้บุคคลผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลคน
เดียวกบัผูด้  ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มี
ความสัมพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร เพ่ือป้องกนัไม่ให้ผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่จ ากดั สามารถท่ีจะสอบทาน
ถ่วงดุลการบริหารงานไดแ้ละไม่เขา้แทรกแซงการปฎิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร เวน้แต่การมีส่วนร่วมในการพิจารณาแกไ้ข
ปัญหาท่ีกระทบต่อแผนธุรกิจบริษทัท่ีมีนยัส าคญั 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารตอ้งไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงอาจเป็นบุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่
ผูบ้ริหารก็ได ้ทั้งน้ี เพ่ือใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีสุดเขา้มาด ารงต าแหน่งผูน้ าองคก์รสู่การเจริญเติบโตอยา่งมัน่คง
และยัง่ยนื 

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูก้  าหนดนโยบายและเป้าหมายในภาพรวม ก ากบัดูแลและติดตามผลการด าเนินงานฝ่าย
บริหารระดบัสูงในระดบัองคก์รท่ีมีประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นผูน้ า ในขณะท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรับผิดชอบการ
บริหารจดัการภายใตก้รอบอ านาจท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและด าเนินการท่ีไดรั้บมอบหมายใหบ้รรลุผล
ตามเป้าหมาย ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส โดยฝ่ายบริหารรายงานผลการ
ด าเนินงานเปรียบเทียบกบัแผนงานและเป้าหมายประจ าปี พร้อมค าช้ีแจงอธิบายเหตุผลในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางแกไ้ข 
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รำยช่ือกรรมกำรตรวจสอบ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทัและประสบการณ์การท างาน 
ดงัน้ี 

นำงสุวรรณ ีค ำมั่น รำยละเอยีด 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 
คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บณัฑิตแผนกวิชาสถิติ คณะพณิชยศาสตร์การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาโท คณะแพทยศ์าสตร์ สาขาการพฒันาชุมชน มหาวิทยาลยัควีนส์แลนด ์ประเทศออสเตรเลีย 
ประสบการณ์ ปี 2561-ปัจจุบนั/กรรมการและท่ีปรึกษา/มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน/สถาบนัการศึกษา 
 ปี 2560-ปัจจุบนั/เลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย/ีหน่วยงานภาครัฐ 
 ปี 2557-ปัจจุบนั/กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/มูลนิธิพฒันาไท ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ/หน่วยงานภาครัฐ 
 ปี 2556-ปัจจุบนั/กรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ/บมจ. เอทีพี 30/บริการรถ

โดยสารรับ-ส่ง บุคลากร 

 
9.3  กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูงสุด 
1. กรรมกำรอสิระ 

คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระเขา้ร่วมเป็นกรรมการอิสระ
ในคณะกรรมการบริษทั โดยการแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและตอ้งมีกรรมการ
อิสระอยา่งนอ้ย 3 ท่าน 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบติัของกรรมการ
อิสระพิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนและกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บังคบั และ/หรือระเบียบของส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดตามนิยาม
กรรมการอิสระ ดงัน้ี 

คุณสมบัตขิองกรรมกำรอสิระ 
บริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไวเ้ป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.4/2552 ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2552 เร่ืองคุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ 
“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อ านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า ผูมี้

อ  านาจควบคุมของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มีลกัษณะดังกล่าวแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้ งน้ี ลกัษณะตอ้งห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้
อ  านาจควบคุม บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั  
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี
นัย ผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และเป็นผูถื้อ
หุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยูเ่วน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่
สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการช่วยเหลือทาง
การเงิน อาทิ การรับ ให้กูย้ืม ค  ้าประกนั หรือการให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้ผูข้ออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ
สามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูอ้นุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ 
ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับุคคลเดียวกนั 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือเป็นกรรมการ
ท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนุญาต
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (1) ถึง (10) แลว้ กรรมการ
อิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ บริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

นอกจากน้ีกรรมการอิสระจะมีคุณวฒิุการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณ์ท างาน และความเหมาะสม
อ่ืนๆ ประกอบกนั เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัต่อไป ทั้งน้ี หากมีกรรมการ
อิสระคนหน่ึงคนใดพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี
ก าหนดขา้งตน้เขา้มาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมการอิสระท่ีตนแทน 
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คณะกรรมการมีการระบุวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไวใ้นนโยบายก ากบัดูแลกิจการของบริษทัโดย
ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งไวไ้ม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ในปี 2563 ไม่มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการท่ีด ารง
ต าแหน่งกรรมการเกิน 9 ปีและไม่มีกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง  
(สามารถดูข้อมลูเพ่ิมเติม ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท) 
 
2. กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูงสุด 

คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีกระบวนการสรรหาและคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัอย่าง
โปร่งใสโดยมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้  าหนดคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ
เพ่ือน าเสนอต่อผูถื้อหุ้น และผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้มาด ารงต าแหน่งผูน้ าองคก์ร น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัมีขั้นตอน
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ โดยตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย มีคุณสมบติั
ท่ีหลากหลายจากการท า Board Matrix ของกรรมการทั้งคณะเพ่ือประกอบการพิจารณา รวมถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร 
กำรสรรหำกรรมกำรผู้จดักำร 

“กรรมการผูจ้ดัการ” แต่งตั้งจากการพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งจากกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการสรรหาฯ 
ด าเนินการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง 

คุณสมบัตขิองกรรมกำรผู้จดักำร 
คุณสมบติัทัว่ไป 
- มีสญัชาติไทย 
- สามารถท างานใหแ้ก่บริษทัไดเ้ตม็เวลา 
- ไม่เป็นบุคคลวกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
- ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 
- ไม่เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก ไม่วา่จะไดรั้บโทษจ าคุกจริงหรือไม่ เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิด

ท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือมีความผิด หรือพน้โทษหรือพน้ระยะเวลาการรอการลงโทษ 
- ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือใหอ้อกจากงานเพราะทุจริตต่อหนา้ท่ี 
คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง 
- ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในการบริหารองคก์ร 
- มีวสิยัทศัน์การบริหารจดัการในกิจการดา้นการขนส่ง และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการดา้นการขนส่ง 
- มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีบุคลิกภาพ ภาวะผูน้ าและมนุษยส์มัพนัธ์ดี 
- สามารถติดต่อประสานงานไดดี้ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
- มีความรู้และความช านาญในการบริหารองคก์รใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและบริการท่ีดี 
กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษัท การเลือกตั้งกรรรมการของบริษทัให้กระท าโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ให้กระท าตาม

หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
- ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 
- ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหผู้เ้ป็นประธาน

ท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
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9.4 กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษทัยงัไม่มีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  

 

9.5 กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

 บริษทัใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัด เพ่ือปฎิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งโปร่งใส
และเท่าเทียมกนัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ให้สอดคลอ้งกบัพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 
2559 เก่ียวกับการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน และประกาศส านักงาน ก.ล.ต. เก่ียวกับการจดัท ารายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ผูท้  าแผน และผูบ้ริหารแผน 
ของบริษทัจดทะเบียน จึงไดมี้การทบทวนของนโยบายการดูแลการใชข้อ้มูลภายในและการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ใหค้รอบคลมุ
ถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูเ้ขา้ถึงขอ้มูลภายในดว้ย โดยหา้มมิใหน้ าขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พ่ือแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืนทั้งทางตรงและทางออ้ม มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1) ก าหนดให้ กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั มีหน้าท่ีตอ้งจัดท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพยข์องตนเอง รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ 
ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ตามพ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ มาตรา 59 ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามวิธีการท่ี
ส านกังานก าหนด 

2) กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัท่ีรับทราบขอ้มูลภายในของบริษทัตอ้งรักษาความลบัและหา้มน า
ขอ้มูลนั้นไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์ดว้ยการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคล
อ่ืนใดทั้งโดยทางตรงหรือทางออ้มและไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในท าการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ของบริษทั ในช่วงเวลา 30 วนั (Blackout Period) ก่อนเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาส ประจ าปีและขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายหลงัไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง หรือช่วงเวลาอ่ืนท่ีบริษทัอาจก าหนดเป็นคร้ัง
คราว 

4) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในและพนกังานท่ี
ลาออกแลว้ เปิดเผยขอ้มูลภายในหรือความลบัของบริษทั ตลอดจนขอ้มูลความลบัของคู่คา้ของบริษทัท่ีตน
ไดรั้บทราบจากการปฎิบติัหน้าท่ีไปใชป้ระโยชน์ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษทัอ่ืนท่ีตนเองเป็นผูถื้อหุ้น 
กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและลูกจา้ง แมว้า่การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะไม่ท าใหเ้กิดผลเสียหายแก่บริษทั
และคู่คา้ของบริษทัก็ตาม เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5) การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบสารสนเทศโดยบริษทัควบคุมและ/หรือป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูล
ของบริษทัจากบุคคลภายนอก และก าหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลใหก้บัพนกังานในระดบัต่างๆ ตามอ านาจ
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

ทั้งน้ี เลขานุการบริษทั มีหนา้ท่ีส่ือสารภายในองค์กรและแจง้เตือนให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน
รับทราบช่วงก าหนดเวลาหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 

บริษทัไดก้ าหนดบทลงโทษทางวินยัไวใ้นขอ้บงัคบัการท างานของบริษทัอย่างชดัเจน โดยจะพิจารณาลงโทษทาง
วนิยัตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ และการภาคทณัฑ ์จนถึงขั้นใหอ้อก หรือเลิกจา้ง
พน้สภาพการเป็นพนกังาน แลว้แต่กรณี รวมทั้ง อาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ ใน
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ฐานะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ก าหนดโทษตามาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ พ.ศ.
2559 (รวมแกไ้ขเพ่ิมเติม) ทั้งโทษจ าและโทษปรับ รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพง่ดว้ย 
 
9.6 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษทัจ่ายค่าตอบแทนให้ผูส้อบบญัชีของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ส าหรับค่าบริการประจ าปี 2564 ตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2564 โดยต้องผ่านการน าเสนอต้องท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2564 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

1) ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit fee)  
รำยละเอยีด 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 
รวมค่ำตอบแทน 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 

หมายเหตุ: ค่าบริการตรวจสอบประกอบดว้ย งบการเงินประจ าปีและสอบทานรายงานประจ าปี 
 

2) ค่ำบริกำรอืน่ (Non-audit fee) 
ในปี 2563 บริษทัไม่มีการจ่ายค่าบริการอ่ืน  
 

9.7 กำรปฏบิัตติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ใีนเร่ืองอืน่ๆ 
กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

1) คณะกรรมการบริษทั ตอ้งจดัใหมี้การประชุมเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งนอ้ยทุก 3 เดือน 
ในการประชุมกรรมการตอ้งแสดงความเห็นและใชดุ้ลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเขา้ประชุมทุก
คร้ัง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัยซ่ึงตอ้งแจง้ต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ บริษทัตอ้ง
รายงานจ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจ าปี ซ่ึงในการประชุม
คณะกรรมการแต่ละคร้ังเพ่ือใหค้ณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหนา้ ทั้งน้ีเลขานุการคณะกรรมการ
ตอ้งจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านทราบถึงวนัเวลา สถานท่ีและวาะการประชุม โดยจดัส่ง
เป็นการล่วงหน้าอย่างนอ้ย 7 วนัและเป็นผูร้วบรวมเอกสารประกอบการประชุมกรรมการและฝ่ายจดัการ 
เพ่ือจดัส่งใหค้ณะกรรมการล่วงหนา้ และเอกสารดงักล่าวตอ้งใหข้อ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจ ซ่ึงใชดุ้ลย
พินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะตอ้งเป็นผูบ้นัทึกประเด็นในการ
ประชุม เพื่อจดัท าเป็นรายงานการประชุม ซ่ึงตอ้งมีเน้ือหาสาระครบถว้น และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วนั 
นับตั้งแต่วนัประชุมเสร็จส้ินเพ่ือเสนอให้ประธานคณะกรรมการลงนามและตอ้งจดัให้มีระบบจดัเก็บท่ีดี 
สะดวกต่อการคน้หาและรักษาความลบัไดดี้ 

2) กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 
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3) การออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือเอาความเห็นท่ีเป็นเสียงขา้งมากเป็นส าคญั ในกรณีท่ี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด อย่างไรก็ตาม 
ความเห็นของกรรมการบริษทัคนอ่ืนๆ ท่ีมิไดล้งมติเห็นดว้ยใหร้ะบุไวใ้นรายงานการประชุม 

ทั้งน้ี เพ่ือส่งเสริมใหก้ารท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบขอ้มูลในเอกสารท่ีจะน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัใหมี้ความครบถว้น เพียงพอและเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนใหก้ารประชุมคณะกรรมการบริษทัด าเนินไป
อยา่งราบร่ืน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตก้ฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติ 
ในท่ีประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด ในปี 2563 คณะกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม
ครบทุกคร้ังหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนประชุมกรรมการสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทแต่
ละท่านเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนประชุมกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษทัล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการ
สามารถจดัสรรเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสมส าหรับปี 2563 มีรายละเอียดการประชุมดงัน้ี 

รำยช่ือ คณะกรรม 

กำรบริษัท 

คณะกรรม 

กำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรร

หำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน 

คณะกรรม 

กำรบริหำร

ควำมเส่ียง 

คณะกรรม 

กำรบริหำร 

นายชาติชาย พานิชชีวะ *#6/6 - - - *1/1 
ดร.ววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ **#6/6 - - - **1/1 
นายปิยะ เตชากลู #6/6 - - - 1/1 
นางสมหะทยั พานิชชีวะ #6/6 - - - - 
นางสุวรรณี ค ามัน่ #6/6 *4/4 - - - 
นายก าชยั บุญจิรโชติ #6/6 4/4 - - - 
นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ #6/6 4/4 - - - 
นางสาวนิชานนัท ์รัตนเกต ุ - - - - - 
นางสาวปัทมาพร 
ประสาทเขตการณ์ 

- - - - - 

กำรจดัประชุมในปี 2563 6 คร้ัง 4 คร้ัง - - 1 คร้ัง 
หมายเหตุ :     
- *ประธานกรรมการ ** รองประธานกรรมการ และ # กรรมการ 
- นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาความเส่ียง 
- ปี 2563 ไม่มีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารประชุมระหวา่งกนัเอง 

 
กำรประชุมกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร  (Non-Executive Directors) 
 คณะกรรมการบริษทั ไดใ้ห้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยไดก้ าหนดใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมี
การประชุมกนัเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหา
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการหรือการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั รวมถึงการปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
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ก ากบัดูแลกิจการ การปรึกษาหารือและการแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพฒันาดา้นต่างๆ และแจง้
ผลแก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารทราบและด าเนินการเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าว 
 

กำรประเมนิผลกำรปฎบิัตงิำนของกรรมกำร 

กำรประเมนิผลกำรปฎบิัตงิำนของตนเองโดยกรรมกำร 
 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีการประเมินงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้ งคณะและรายบุคคลเป็น
ประจ าทุกปีเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฎิบติังานในหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัรวมทั้งพิจารณาทบทวน 
ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั และการปฎิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั
ในระหวา่งปีท่ีผ่านมา โดยส่งใหเ้ลขานุการบริษทัสรุปและน าเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
สามารถน ามาแกไ้ขและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน โดยแบ่งหวัขอ้การประเมินออกเป็น 2 ส่วน 
1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั (รายคณะ) 

1.1 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
1.2 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ 
1.3 การประชุมคณะกรรมการ 
1.4 การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
1.5 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
1.6 การพฒันาตนเองของคณะกรรมการ 

2.         การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั (รายบุคคล) 
2.1 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2.2 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ 
2.3 การประชุมของคณะกรรมการ 

หลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนนแต่ละระดบั ดงัน้ี 
1. ระดบัดีเยีย่ม  คะแนนร้อยละ 90-100 
2. ระดบัดีมาก  คะแนนร้อยละ 80-89 
3. ระดบัดี  คะแนนร้อยละ 70-79 
4. ระดบัพอใช ้  คะแนนร้อยละ 69 

 
กำรประเมนิผลกำรปฎบิัตงิำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย 
  คณะกรรมการบริษทั ก าหนดใหมี้การประเมินผลการปฎิบติังานของตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทั้งน้ี ให้
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปีเพื่อสอบทานการปฎิบติังานในหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้ง
พิจารณาทบทวนและประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยใน
ระหวา่งปีท่ีผ่านมาเพ่ือสามารถน ามาแกไ้ขและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานโดยแบบประเมินผลการปฎิบติังานตนเองของ
คณะกรรมการ จดัท าข้ึนตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด โดย
ในแบบประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ไดมี้การประเมินแนวทางปฎิบติัท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Best 
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Practice Guidelines for Audit Committee) ท่ีจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) โดยก าหนดขอ้การประเมินดงัน้ี 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2. การประชุมคณะกรรมการ 
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
3.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
3.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
กำรประเมนิผลกำรปฎบิัตงิำนประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและผู้บริหำรระดบัสูง 
 คณะกรรมการบริษทั ก าหนดใหมี้การประเมินผลการปฎิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประเมินผลงานประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหาร
ระดบัสูงตามแบบประเมินผลการปฎิบติังานท่ีก าหนดตามหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินท่ีก าหนดตวัช้ีวดัผลงานหลกัตั้งแต่
ตน้ปี โดยแบ่งเป็นการประเมินผลจากตวัช้ีวดัผลงานหลกัสดัส่วนร้อยละ 80 และการประเมินสมรรถนะสดัส่วนร้อยละ 20 ท่ี
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร โดยค านึงถึงภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบรายบุคคลและผลการด าเนินงานของบริษทั ภายใต้
หลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาและกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน โดยน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพจิารณาอนุมติัและก าหนดผลตอบแทน จากนั้นประธานกรรมการเป็นผู ้
แจง้ผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรับทราบเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฎิบติังานใหดี้ยิง่ข้ีนต่อไป 
 
คณะกรรมกำรมนีโยบำยกำรส่งเสริมให้กรรมกำรพฒันำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
 คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริม สนบัสนุน และอ านวยความสะดวกใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
เช่น กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหาร เป็นตน้ ไดเ้ขา้รับการอบรมสัมมนาในหลกัสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดั
ข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ สมาคมบริษทัจดทะเบียน
ไทย สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย หรือองค์กรอิสระต่างๆ อย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ืองเพ่ือเสริมสร้างความรู้ปรับปรุงการ
ปฎิบติังานจะเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบติัหนา้ท่ีใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 
 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส าคญัในการจดัปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม่โดยบริษทัจะจดัให้มีการ
ปฐมนิเทศกรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้กรรมการท่ีเขา้มาใหม่ไดรั้บทราบและ
เขา้ใจถึงประวติัความเป็นมา โครงสร้างธุรกิจ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบการด าเนินงานของ
บริษทั ตลอดจนขอบเขตหนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยให้เลขานุการ
บริษทัเสนอเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน 
คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ขอ้บงัคบับริษทั โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างผูถื้อหุ้น ผลการด าเนินงาน กฎหมายและ
กฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกัสูตรการอบรมกรรมการ รวมทั้งให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายงานประจ าปี แบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการด าเนินงานดา้น
ต่างๆ ของบริษทัใหแ้ก่กรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งเป็นคร้ังแรก 
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แผนสืบทอดต ำแหน่ง 
คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารงานของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตลอดจนการด าเนินกิจการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อรองรับการขยายการเติบโตและกา้วหนา้ขององคก์รอยา่งย ัง่ยนื ดงันั้นบริษทัจึง
ไดเ้ร่ิมจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งข้ึน โดยไดก้ าหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือให้
มัน่ใจวา่ผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถในการสืบทอดต าแหน่งขององคก์รต่อไปในอนาคต 

เม่ือต าแหน่งผูบ้ริหารระดบักรรมการผูจ้ดัการว่างลง หรือผูอ้ยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้บริษทัจะมี
ระบบให้ผูบ้ริหารระดับใกลเ้คียง หรือระดับรองเป็นผูรั้กษาการในต าแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาคดัเลือกบุคคลท่ีมี
คุณลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัก าหนด และตอ้งเป็นผูมี้วิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีความ
เหมาะสมกับวฒันธรรมองค์กร โดยผูท่ี้มีคุณสมบัติดังกล่าวผ่านการสรรหาและผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ งผูท่ี้มีความ
เหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งแทนต่อไป 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญัในการปฎิบติัหน้าท่ีของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเพื่อให้กรรมการ
สามารถอุทิศเวลาในการก ากบัดูแลกิจการไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดยการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทัใน
บริษทัจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการแต่ละท่านไม่เกิน 5 บริษทัจดทะเบียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบติัหนา้ท่ีในฐานะ
กรรมการบริษทัและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์รเพ่ือการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต 

คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบายและวิธีปฎิบติัในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการ
ผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ทั้งประเภทของต าแหน่งกรรมการ และจ านวนบริษทัท่ีสามารถไปด ารงต าแหน่ง
ได ้ทั้งน้ี ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 
 
นโยบำยส ำคญัและกำรตดิตำมให้มกีำรปฎบิัติ 
 บริษทัจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฎิบติัและกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคญัโดย
ประสานงานร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบและผูต้รวจสอบบญัชี เพ่ือควบคุมให้การท างานเป็นไปอย่างถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ระเบียบและวธีิการตามท่ีบริษทัก าหนด 
 
นโยบำยด้ำนกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน 
 บริษทัก าหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี 2556 - 2560 โดยการใช้บริการของส านักงาน
ตรวจสอบภายนอกและบริษทัจดัตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในข้ึนในปี 2561 เพ่ือก ากบัดูแลการท างานในดา้นต่างๆ และรายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีหนา้ท่ีในการให้ค  าปรึกษาและตรวจสอบประเมินการควบคุมภายในระบบการ
บริหารความเส่ียงเพื่อให้แน่ใจวา่ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียงและกระบวนการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทัไดจ้ดัใหมี้ข้ึนอยา่งเพียงพอมีประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 
นโยบำยด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ 
 บริษทัก าหนดให้คณะกรรมการบริษทั มีหน้าท่ีในการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ ทั้งท่ีเป็นสารสนเทศดา้นการเงิน 
และสารสนเทศเร่ืองอ่ืนอยา่งครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา เพื่อให้ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่า
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เทียมกนั โดยสารสนเทศของบริษทัจะตอ้งจดัท าข้ึนอย่างรอบคอบ ชดัเจน กระทดัรัด เขา้ใจง่ายและโปร่งใส ตอ้งเปิดเผย
สารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอทั้งในทางบวกและทางลบดว้ยความระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดขอ้สับสนในขอ้เท็จจริง รวมทั้งจดัใหมี้
หน่วยงานประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
นโยบำยด้ำนบัญชีและกำรเงนิ 
 บริษทัให้ความส าคญัต่อการท ารายงานทางบญัชีและการเงิน ซ่ึงตอ้งถูกตอ้งสมบูรณ์ตามความเป็นจริงทนัเวลา
สมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น หน่วยงานรัฐและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ดงันั้นจึงก าหนดให้บุคลากรทุกระดบั
จะตอ้งปฎิบติัตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบญัชี การเงินและการควบคุมภายใน รวมถึงขอ้ก าหนด
ทางบญัชีและการเงินของบริษทั และหลกัการบญัชีท่ียอมรับทัว่ไปอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

1) ควำมถูกต้องของกำรบันทกึรำยกำร 
การบนัทึกรายการทางธุรกิจทุกอยา่งของบริษทัจะตอ้งถูกตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบไดโ้ดยไม่มี

ขอ้จ ากดัหรือขอ้ยกเวน้การบนัทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบญัชีท่ียอมรับ ตามขอ้กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งและมีเอกสารหลกัฐานประกอบลงรายการทางธุรกิจครบถว้นเหมาะสม 
2) รำยกำรทำงบัญชีและกำรเงนิ 

รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัทจะต้องมีความถูกต้องชัดเจนและมีข้อมูลท่ีเป็น
สาระส าคญัเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเหมาะสมตามมาตรฐานท่ียอมรับทัว่ไปและเป็นไปตาม
ระเบียบการบญัชีและการเงินของบริษทั โดยพนักงานทุกคนตอ้งตระหนักถึงความถูกตอ้งของรายการบญัชีและ
การเงินของบริษัท เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในขั้นตอนต่างๆ  
3) นโยบำยด้ำนกำรปฎบิัตติำมกฎหมำย 

บุคลากรทุกระดบัจะตอ้งปฎิบติัตามระเบียบ ขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ และก่อนการปฎิบติังานใดๆ ท่ีอาจมีขอ้กฎหมายก าหนดไวจ้ะตอ้งมีความระมดัระวงัในการสอบทาน
อยา่งรอบคอบและมีการตรวจสอบโดยผูท่ี้รับผิดชอบวา่ไดถื้อปฎิบติัตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

 
นโยบำยด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 บริษทัมีนโยบายท่ีจะให้พนักงานและผูป้ฎิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยวงจร
เครือข่ายการส่ือสารขอ้มูลและระบบซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในการปฎิบติัการประมวลผลขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้ง
อุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มขอ้มูลและขอ้มูลบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพไม่ขดัต่อกฎหมายหรือพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี
มาตรฐานความปลอดภยัท่ีเพียงพอเพ่ือประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษทัจึงก าหนดใหถื้อปฎิบติั ดงัน้ี 

1) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นทุกดา้นของงานพร้อมกบัพฒันาบุคลากรของบริษทัใหมี้ความรู้
ความสามารถท่ีทนัสมยั 

2) พนักงานจะต้องน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ือส่งเสริมกิจการของบริษัทต้องไม่กระท าเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนบุคคลหรือละเมิดจริยธรรมหรือศีลธรรมอนัดี 

3) ขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของ
ขอ้มูลนั้นๆ ท่ีจะตอ้งดูแลไม่ใหเ้กิดความผิดกฎหมายหรือละเมิดต่อบุคคลท่ีสาม 

4) ใชซ้อฟทแ์วร์ท่ีถูกกฎหมายและเป็นมาตรฐาน 
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5) การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชง้านจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัและปฎิบติัตามระเบียบท่ีก าหนดไว ้
6) เจา้ของขอ้มูลจะตอ้งป้องกนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอ้มูลท่ีส าคญัทางธุรกิจของตนเองจากการ

เขา้ถึงภายนอกหรือการโจรกรรมและบ่อนท าลายเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ธุรกิจของบริษทัจะด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
7) ผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบต่อระบบสารสนเทศโดยรวมท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งก าหนดมาตรการ

ในการควบคุมและป้องกนัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหมี้ความมัน่คงและปลอดภยั รวมทั้งตอ้งติดตามให้
บุคลากรทุกคนถือปฎิบติัตามขอ้ก าหนดโดยเคร่งครัด 
 

กำรตดิตำมดูแลให้มกีำรปฎบิตั ิ
 บริษทัก าหนดให้เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งรับทราบท า
ความเขา้ใจ ถือปฎิบติัตามนโยบายและขอ้ปฎิบติัท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด ผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งรับผิดชอบ
ดูแลซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีส าคัญท่ีจะด าเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบและปฎิบัติตามคู่มือ
จรรยาบรรณของบริษทัอย่างจริงจงั หากกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานผูใ้ดกระท าผิดหลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ก าหนดไวจ้ะไดรั้บโทษทั้งทางวินยั และหากมีการกระท าท่ีเช่ือไดว้า่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของรัฐ บริษทัจะ
ส่งเร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐด าเนินการต่อไป 
 หากพนักงานพบเห็นการกระท าผิดกฎหมายและ/หรือหลกัการก ากบัดูแลกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นน้ี ให้แจง้ขอ้
ร้องเรียนหรือขอ้กล่าวหาไปยงัประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหารสูงสุด หรือกรรมการบริหาร
ของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัจะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแสเพ่ือคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้
ขอ้ร้องเรียนดงักล่าว 
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10. ควำมรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate  Social Responsibilities : CSR) 
 

แนวปฎบิัตใินกำรเปิดเผยข้อมูลและจดัท ำรำยงำน ดงันี ้
ควำมรับผดิชอบต่อสังคม 
10.1 นโยบำยภำพรวม 

คณะกรรมการบริษทั มีความมุ่งมัน่เก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการพฒันาศกัยภาพทางดา้นการปฏิบติัความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพฒันาองค์กรไปสู่ความยัง่ยืนระยะยาวในอนาคต โดยการบริหารจดัการท่ีสมดุลทั้ง 
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัมีนโยบายการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลกัของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ โดยมีหลกัการ 8 ขอ้ ดงัน้ี 

1) กำรด ำเนินงำนและกำรจดัท ำรำยงำน 
- กระบวนการจดัท ารายงาน โดยบริษทัอยูใ่นช่วงศึกษาเพ่ือเลือกด าเนินและการจดัท ารายงาน 
- การด าเนินงานให้เป็นตามนโยบายท่ีบริษทัได้เปิดเผยไวแ้ละด าเนินการเป็นไปตามหลกัการ ตั้ งแต่การ

ประเมินความเส่ียง การก าหนดแนวปฎิบติัและการส่ือสารกบัพนกังานและลูกจา้ง ตลอดจนการตรวจสอบ
การปฎิบติั 

2) กำรประกอบกจิกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
- บริษทัด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริตและโปร่งใส และค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมาย

และจรรยาบรรณ โดยการกระท าความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 
- ไม่กระท าการท่ีผิดกฎหมายหรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ส่ิงใดอยา่งไม่ถูกตอ้งต่อเจา้หนา้ท่ีรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดท่ี

อาจกระทบช่ือเสียงของบริษทั 
- การปฏิบติัตามกฎจราจรบนทอ้งถนนอยา่งเคร่งครัด เพ่ือลดอุบติัเหตุ มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียง

และความสะอาด เป็นตน้ 
- การปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรมและไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่ชอบธรรมจากลูกคา้  
- การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้ติกาไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้ดว้ยวธีิท่ีไม่สุจริต 
3) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน  

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจอย่างสุจริตเป็นธรรมและโปร่งใส โดยจัดให้มี
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม ่ าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มและความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ ซ่ึงสามารถก าหนดมาตรการป้องกนัและตอบสนองความเส่ียงใน
ระดบัท่ียอมรับได ้
นโยบาย  

ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนักงานด าเนินการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้ งทางตรงและ
ทางออ้มอย่างเคร่งครัด รวมถึงการจดัให้มีโครงสร้างผูรั้บผิดชอบระบบการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายในเพ่ือป้องกนัและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ภายในองคก์รและก าหนดนโยบาย
การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยแสดงเจตนารมณ์ (อยูใ่นช่วงด าเนินการ) เขา้ร่วมกบัโครงการแนวร่วมปฎิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบติัและขอ้ก าหนดในการด าเนินการ
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย อีกทั้งการส่ือสาร
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นโยบายดงักล่าวกับพนักงานทุกคน ผูมี้ส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกให้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ โดยสรุป
มาตรการและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
มาตรการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
- การบริหารจดัการความเส่ียง โดยกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งท าความเขา้ใจถึงกระบวนการทาง

ธุรกิจและประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีรับ
ได ้

- การจดัท านโยบายและระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงก าหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมส าหรับ
กิจกรรมหลกัท่ีอาจก่อใหเ้กิดการคอร์รัปชัน่ อาทิ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกศุล การให้
เงินสนบัสนุน การใหแ้ละรับของขวญั การเล้ียงรับรองและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ดว้ยความโปร่งใส 

มาตรการตรวจพบการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือช่วยตรวจพบและรายงานการกระท าไดท้นัท่วงที ดงัน้ี 
- กลไกการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน โดยบริษทัก าหนดช่องทางท่ีน่าเช่ือถือเป็นอิสระส าหรับการร้องเรียน

หรือการแจง้เบาะแส รวมถึงมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
- การรายงานทุจริต บริษัทก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส 
(สามารถดูข้อมลูเพ่ิมเติมใน การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถกูละเมิด) 

 มาตรการตอบสนองกรณีเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น การด าเนินการเพ่ือป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการทุจริต
คอร์รัปชัน่ดงัน้ี 
- คณะกรรมการบริษทัมีการทบทวนนโยบาย แนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่

ประจ าทุกปี 
- การประเมินและทบทวนความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ โดยก าหนดมาตรการเพื่อลดความเส่ียง

หากการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอ รวมถึงการจัดท าคู่มือบริหารความเส่ียงด้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ 

- การส่ือสารเก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ทั้งภายในจากการจดัอบรมในองคก์รรับทราบและ
ถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด อีกทั้งการส่ือสารภายนอกในการขอความร่วมมือจากคู่คา้เพ่ือป้องกนัและต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่ 

- บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนผา่นช่องทางต่างๆ มีกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส
หรือขอ้ร้องเรียนท่ีเหมาะสมและหากพบเจอการฝ่าฝืนหรือการกระท าการทุจริตคอร์รัปชัน่ใดๆ ก าหนดให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในด าเนินการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและจัดท าสรุปข้อร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส 

4) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัตต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
บริษทัใหก้ารสนบัสนุนและเคารพตามหลกัการดา้นสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นรากฐานของการพฒันาทรัพยากร

บุคคลอนัมีส่วนสัมพนัธ์กบักิจการในการเพ่ิมคุณค่าและเป็นปัจจยัส าคญัของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
องคก์รอีกดว้ย โดยก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบติัในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัท่ีพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบับริษทัและการติดตามดูแลมิให้บริษทัเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีมีการล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ด้วยการยอมรับหลกัปฎิบัติท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมตามหลกัสิทธิมนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ 
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บริษทัมุ่งเนน้ใหค้ณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยการใหเ้กียรติซ่ึงกนัเคารพ
สิทธิมนุษยชน ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยก อาย ุเพศ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา 
ความเช่ือ ความคิดเป็นทางการเมืองหรือความพิการ ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก จดัใหมี้
ระบบการท างานท่ีมุ่งเนน้ความปลอดภยัและสุขอนามยัในท่ีท างานอยา่งเหมาะสม เพ่ือลดอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนทั้งอุบติัเหตุ
และโรคภยั การจา้งงานท่ีเป็นธรรม ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม ส่งเสริมให้พนกังานมีโอกาสบ าเพญ็ประโยชน์
ต่อสังคม การจดัให้มีกระบวนการร้องเรียนอยา่งเหมาะสม โดยผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั ตอ้งไม่กระท าการใดๆ ท่ี
เป็นการละเมิดหรือคุกคามตอ่สิทธิมนุษยชนไม่วา่จะเป็นทางกายและวาจาต่อผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน 

ส าหรับปี 2563 ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิค-19 ท่ีเร่ิมตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2564 และ
ระลอกใหม่เดือนธนัวาคม ท าให้บริษทัตอ้งควบคุมค่าใชจ่้ายในองคก์รอยา่งเคร่งครัดเพ่ือรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน จึง
ไม่มีการจดักิจกรรมพนกังาน 

5) ควำมรับผดิชอบต่อผู้บริโภค  
- บริษทัปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรมยดึหลกัมาตรฐานการใหบ้ริการเดียวกนั โดยไม่เลือกปฏิบติัหรือเปิดเผย

ขอ้มูลลูกคา้รายอ่ืนท่ีไม่รับอนุญาตจากลูกคา้ 
- บริษทัตอ้งด าเนินการตามสญัญา ขอ้ตกลง เง่ือนไขและอ่ืนๆ อยา่งเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งท า

การแจง้ลูกคา้เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข ตรวจสอบและป้องกนั  
6) ดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม  

คณะกรรรมการ มีนโยบายในเร่ืองการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบันโยบายความปลอดภยัดา้นจราจรทางถนน (ISO 39001:2012) เพื่อใหก้ารบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพเน่ืองจากรถโดยสารของบริษทัมีขนาดใหญ่ อาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อาทิ 
การปล่อยมลพิษทางอากาศ ทางเสียงและทางความสะอาด ตลอดจนกระบวนการก าจดัของเสียจากการซ่อมบ ารุงรถ 
เช่น น ้ ามนัเคร่ือง อะไหล่เก่าและยางรถ เป็นตน้ โดยบริษทัจดัให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กบัพนักงานในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 
- การเลือกใชเ้คร่ืองยนตใ์หม่และการวางแผนการซ่อมบ ารุงท่ีชดัเจน เพ่ือลดการซ่อมบ ารุงและลดการปล่อย

มลพิษ 
- การเลือกใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีไดม้าตรฐานและไม่มีสารตะกัว่ 
- ระบบการควบคุมสินคา้คงเหลืออยา่งมีประสิทธิภาพทุกกระบวนการ อาทิ การซ้ือ/การเบิก/การใช/้การขาย

และท าลายจากผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น 
7) กำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสังคม 

บริษัทมีการควบคุมและการปฏิบัติในการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคมตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนและกิจกรรมอาสาท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท่ีใกลเ้คียงกบั
บริษทั 
8) กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซ่ึงได้จำกกำรด ำเนินงำนที่มีควำมรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม

และผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัมีการสนับสนุนให้มีนวตักรรมทั้งในระดบักระบวนการท างานในองค์กรและระหว่างองค์กร เพ่ือ

กระท าส่ิงต่างๆ ดว้ยวิธีการใหม่ๆ อาทิ การเปล่ียนแปลงทางความคิด การให้บริการ การเพ่ิมมูลค่าองคก์ร เป้าหมาย
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ของนวตักรรม โดยบริษทัยงัอยูใ่นช่วงด าเนินการศึกษานวตักรรมใหม่อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม 
ส่ิงแวดลอ้มและผูมี้ส่วนไดเ้สียสูงสุด 

 
10.2 กำรด ำเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

ท่ีผ่านมา บริษทัไม่มีการถูกตรวจสอบหรืออยูร่ะหวา่งการตรวจสอบการด าเนินธุรกิจจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจท่ีว่า
การด าเนินงานจากการฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหลกัการ 8 ขอ้และบริษทัไม่มีการถูกกล่าวหาหรือข่าวไม่ดีทางดา้น
ลบจากสังคม ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่เป็นตามหลกัการ 8 ขอ้ ท่ีกระทบต่อการประกอบธุรกิจ อาทิ ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือและ
รายการท่ีมีสาระส าคญัไม่เปิดเผย เป็นตน้ 

 
10.3 กจิกำรเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (After process) 

บริษทัสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มแก่ชุมชนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกับบริษทั โดยมี
รูปแบบใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรมหรืออ านวยความสะดวกจากการน ารถโดยสารไปใหบ้ริการโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย ส าหรับ
ปี 2563 บริษทัไม่มีการสนบัสนุนกิจกรรมเน่ืองจากลดการรวมกลุ่มเพ่ือป้องกนัการแพร่เช้ือจากสถานการณ์โควคิ-19  
 
กำรตดิตำมประเมนิผลเกีย่วกบักำรคอร์รัปช่ัน 

 บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่อยา่งส้ินเชิง (Zero-Tolerance Policy) 
ตามกฎหมายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่ในประเทศไทย ซ่ึงบริษทัจะไม่เขา้ไปมีส่วน
ร่วมในการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่ทั้งทางตรงและออ้ม โดยมีการประเมินความเส่ียงในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือการสุ่ม
เส่ียงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และด าเนินการติดตามกิจกรรมดงักล่าวเพ่ือใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่ไม่กระทบต่อการด าเนินกิจการ 
และบริษทัตอ้งมีการติดตามระบบควบคุมภายในอยา่งสม ่าเสมอ อีกทั้งการทบทวนการประเมินความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง 
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11 กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 
 
ระบบกำรควบคุมภำยใน 

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญักบัระบบการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงอนัเป็นกลไกส าคญัท่ีจะ
สร้างความมัน่ใจแก่ฝ่ายบริหารให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพตามขอ้ก าหนดท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทาง
ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยน ากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ท่ีไดป้รับปรุงในปี 2556 (COSO 
2013) มาประยกุตใ์ช ้โดยก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบและอ านาจการด าเนินการของผูป้ฎิบติัและผูบ้ริหารเพ่ือให้มัน่ใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถใชท้รัพยากรอย่างมีคุณค่า ทรัพยสิ์นไม่ให้
ร่ัวไหล สูญหาย ทุจริต หรือประพฤติโดยมิชอบ โดยแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฎิบติังาน ผูค้วบคุม หรือผูอ้นุมติั เพื่อให้มีกลไกการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลระหวา่งกนั การรายงานทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินมีความน่าเช่ือถือไดแ้ละทนัเวลามีคุณภาพ
เพียงพอส าหรับการน าไปใชท้ั้งภายในและภายนอกองคก์รและมีการปฎิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั รวมถึงนโยบาย
และแนวทางปฎิบติัท่ีองคก์รก าหนด 
11.1 สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกีย่วกบัระบบควบคุมภำยในของบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านเขา้ร่วม
ประชุมไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยใชแ้บบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีได้
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ สรุปความเห็นวา่จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 
5 องคป์ระกอบ คือ 1)สภาพแวดลอ้มการควบคุม 2)การประเมินความเส่ียง 3)กิจกรรมการควบคุม 4)ขอ้มูลระบบสารสนเทศ
และการส่ือสาร 5)กิจกรรมการติดตามประเมินผล ตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงให้ทางคณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมส าหรับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท และไดป้ฎิบติัตามมาตรฐานทางบญัชีท่ียอมรับโดยทัว่ไป และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงการมี
ระบบควบคุมภายในเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้ งน้ี ท่ีผ่านมาการพิจารณาอนุมติัธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวจะอยู่ภายใตก้ารพิจารณาถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นหลกั นอกจากน้ี บริษทัยงัก าหนดนโยบายเพ่ือเพ่ิมความระมดัระวงัในการท าธุรกรรมใน
อนาคต ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัเร่ืองการก ากบัให้องคก์รเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีมีกระบวนการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) อยา่งแทจ้ริง 

 
11.2 หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบัตงิำนของบริษัท ดงันี ้

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในเป็นบุคลำกรภำยในของบริษัท  
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 ไดแ้ต่งตั้งนางสาวอรอินทุ ์อินทร์

เจริญสุข ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานผูต้รวจสอบภายในของบริษทัและมีประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในวิชาชีพ 
(CPIAT) ของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2561) จากการพิจารณาคุณสมบติัแลว้เห็นวา่มีความเหมาะสมท่ี
จะปฏิบติัหนา้ท่ีและเสนอผลการตรวจสอบรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการสอบทานท่ีไดรั้บอนุมติั
ประจ าปี 
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 (รายละเอียดเก่ียวกับประวัติการศึกษา ประสบการณ์และการอบรมของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน สามารถดู
ข้อมูลเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการ
ปฎิบัติงานของบริษัท (Compliance)) 
 
หน่วยงำนก ำกบัดูแลกำรปฎบิัตงิำนของบริษัท 
ท่ีบริษทัยงัไม่ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานก ากบัดูแลการปฎิบติังานของบริษทั (Compliance) แต่ไดม้อบหมายให้เลขานุการ

บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการก ากับดูแลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยปฎิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามประกาศ 
ขอ้บังคบัและ/หรือขอ้กฎหมายและระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของทั้ งส านักงานตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

แผนการปฎิบติังานตรวจสอบภายในประจ าปี 2563 ซ่ึงทางคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าแผนการปฎิบติังาน
ตรวจสอบภายในประจ าปีมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั รายละเอียดดงัน้ี 

ส ำหรับ เร่ืองที่ตรวจสอบ ช่วงเวลำ 

ไตรมาส 1 - การจดัการความปลอดภยัดา้นจราจรทางถนน (ISO39001) 
- ระบบวงจรรายได ้
ผูรั้บผิดชอบ คุณอภิวฒัน์และคุณอรอินทุ ์

ม.ค. - มี.ค. 

ไตรมาส 2 - การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยั 
- การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD) 
ผูรั้บผิดชอบ คุณอภิวฒัน์และคุณอรอินทุ ์

เม.ย. - มิ.ย. 

ไตรมาส 3 - การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยั (ติดตามเพ่ิมเติม) 
- การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD) (ติดตามเพ่ิมเติม) 
ผูรั้บผิดชอบ คุณอภิวฒัน์และคุณอรอินทุ ์

ก.ค. - ก.ย. 

ไตรมาส 4 - การควบคุมรถร่วมให้บริการ 
- ระบบวงจรรายจ่าย 
ผูรั้บผิดชอบ คุณอรอินทุ ์

ต.ค. - ธ.ค. 

 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท  
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบคร้ังที ่2/2563 เมือ่วนัที ่12 พ.ค. 2563 ส ำหรับไตรมำสที ่1 เร่ืองกำรจดักำรควำมปลอดภัย
ด้ำนจรำจรทำงถนน (ISO39001)และระบบวงจรรำยได้ 
คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นวา่ รับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเร่ืองดงักล่าว เพ่ิมเติม 
1) การทบทวนกระบวนการท างานควรท าเฉพาะท่ีจ าเป็นตามวตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน เช่นเร่ืองความปลอดภยั ควรค านึง
ประเด็นท่ีตอ้งการและน าไปออกแบบระบบการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ 
2) วธีิการด าเนินงานตามระบบท่ีส าคญัมากกวา่การก าหนด KPI โดยเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัควรออกแบบ รวบรวมจุดอ่อน 
และวเิคราะห์เชิงระบบเพ่ือน ามาแกไ้ขปัญหาใหมี้ความชดัเจน ใชง้านง่ายและสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้
3) การวางแผนและการประเมินผลมีความเช่ือมโยงกนัและตอ้งครอบคลุมการท างานสามารถควบคุมขอ้บกพร่องไดท้ั้งหมด 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบคร้ังที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2563 ส ำหรับไตรมำสที่ 2 เร่ือง กำรจัดกำรด้ำน
ส่ิงแวดล้อมและอำชีวอนำมยัและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HRD) 
คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นวา่ ไม่รับการรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมในเร่ืองดงักล่าว โดยขอใหท้ า
การตรวจสอบเพ่ิมเติมตามท่ีเสนอแนะและน าเสนอต่อท่ีประชุมคร้ังต่อไป 
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ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบคร้ังที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 ส ำหรับไตรมำสที่ 3 เร่ือง กำรจัดกำรด้ำน
ส่ิงแวดล้อมและอำชีวอนำมยัและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HRD) 
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นวา่ ท่ีประชุมรับทราบผลการรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเร่ือง
ดงักล่าว เพ่ิมเติมใหบ้ริษทัน ากฎหมายกระทรวงการบริหารการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน พ.ศ. 2549 มาก าหนดกรอบการท างานพบว่าเป็นไปตามกรอบของการจดัการ เวน้แต่ยงัไม่มีความชดัเจน
เพียงพอ เช่น เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม แนะน าใหย้กระดบัความส าคญัในการด าเนินงานในแต่ละเร่ืองใหเ้หมาะสม เพียงพอและควร
มีการยกกรณีศึกษาต่างๆ เพ่ือด าเนินการป้องกนัและก าหนดขอ้ควรปฏิบติัดา้นความปลอดภยัในการท างาน 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบคร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 ส ำหรับไตรมำสที่ 4 เร่ืองกำรควบคุมรถร่วม
ให้บริกำรและระบบวงจรรำยจ่ำย 
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า ประชุมรับทราบผลการรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเร่ือง
ดงักล่าว  
 
11.3  แบบประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในประจ ำปี 2563  

สภำพแวดล้อมกำรควบคุม ( Control Environment) 
1. องค์กรแสดงถึงควำมยดึมัน่ในคุณค่ำของควำมซ่ือตรง (Integrity) และจริยธรรม 

 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 
 

คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยู่บนหลักความซ่ือตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการด าเนินงานท่ีครอบคลุมถึง 

  

 1.1.1   การปฎิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ X  
 1.1.2   การปฎิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก X  

1.2 มีข้อก าหนดท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู ้บริหารและพนักงานปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

  

 1.2.1   มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและพนกังานท่ีเหมาะสม X  
 1.2.2 มีข้อก าหนดห้ามผู ้บริหารและพนักงานปฎิบัติตนในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการห้ามคอร์รัปชัน่อนัท าให้เกิดความเสียหายต่อองคก์ร28 
X  

 1.2.3 มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ X  
 1.2.4 มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่

ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ให้พนกังานลงนามรับทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุก
ปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

 ไม่มีการแจง้
บุคคลภายนอก 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct    
 1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากบัดูแลการปฎิบติั 

(compliance unit) 
X  

 1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน X  
 1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร  ไม่มีการประเมิน

โดยภายนอกองคก์ร 

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับความซ่ือตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ 

  

 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม X  
 1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนั

ควร 
X  
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 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

 1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอนัควร 

X  

28 บริษทัควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชั่นให้เหมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 

 
2. คณะกรรมกำรมคีวำมเป็นอสิระจำกฝ่ำยบริหำร และท ำหน้ำทีก่ ำกบัดูแล (Oversight) และพฒันำกำรด ำเนินกำร
ด้ำนกำรควบคุมภำยใน 

 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธ์ิอ านาจเฉพาะของ
คณะกรรมการบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจน 

X  

2.2 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวดัผลได้ เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

X  

2.3 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้บริษทัก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหารให้ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และ
ผูรั้บผิดชอบรายงานทางการเงิน 

X  

2.4 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ ได ้

X  

2.5 คณะกรรมการของบริษทัประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถ น่าเช่ือถือ และมีความเป็น
อิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ไม่มีความสมัพนัธ์อ่ืนใด อนั
อาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและปฎิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

X  

2.6 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายในส าหรับองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้ง
การสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และ
การติดตาม 

X  

 
3. ฝ่ำยบริหำรได้จัดให้มีโครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรส่ังกำรและควำมรับผิดชอบที่

เหมำะสมเพือ่ให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ภำยใต้กำรก ำกบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมกำร 
 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ของบริษทั โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซ่ึงท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึน
ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้ 

X  

3.2 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

X  

3.3 มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ
บริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

X  

 
4. องค์กรแสดงถึงควำมมุ่งมัน่ในกำรจูงใจ พฒันำและกำรรักษำบุคลำกรทีม่คีวำมรู้ควำมสำมำรถ 

 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1 บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพ่ือจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ และความสามารถท่ี
เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติันั้นอยา่งสม ่าเสมอ 

X  
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 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

4.2 บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี 
และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมายรวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีให้ผูบ้ริหาร
และพนกังานทราบ 

X  

4.3 บริษทัมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ี
เหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

X  

4.4 บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจดัระบบท่ีปรึกษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม 

X  

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) ท่ีส าคญั กรุณาตรวจสอบตามเอกสารแนบ X  

 
5. องค์กรก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำที่และรับผดิชอบในกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของ

องค์กร 
 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมีกระบวนการและส่ือสารเชิงบงัคบัให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อ
การควบคุมภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจ  าเป็น 

X  

5.2 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวลั ท่ี
เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาว
ของบริษทั 

X  

5.3 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้ให้สามารถ
เช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามความควบคุมภายในดว้ย 

X  

5.4 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดพิ้จารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
บุคลากรแต่ละคน 

X  

 
กำรประเมนิควำมเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถระบุและประเมินควำมเส่ียงต่ำงๆ ที่
เกีย่วข้องกบักำรบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1 บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดง
ไดว้า่รายการในรายงงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง 
มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

X  

6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั เช่น ผูใ้ช้รายงานทางการเงิน 
ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

X  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทัอยา่งแทจ้ริง X  
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงให้

ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 
X  
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7. องค์กรระบุและวเิครำะห์ควำมเส่ียงทุกประเภททีอ่ำจกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์ไว้อย่ำงครอบคลุมทัว่
ทั้งองค์กร 

 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน 
และหนา้ท่ีงานต่างๆ 

X  

7.2 บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร ซ่ึงรวมถึงความ
เส่ียงดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

X  

7.3 ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง X  
7.4 บริษทัได้ประเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์  และผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึน 
X  

7.5 บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความเส่ียงนั้น 
(acceptance) การลดความเส่ียง (reduction) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance) หรือการร่วมรับความเส่ียง
(sharing) 

X  

 
8. องค์กรได้พจิำรณำถึงโอกำสทีจ่ะเกดิกำรทุจริตในกำรประเมนิควำมเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ต่อองค์กร 

 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1 บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจดัท ารายงานทางการ
เงินเท็จ การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชั่น การท่ีผู ้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน
(management override of  internal controls) การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึง
ทรัพย ์โดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

X  

8.2 บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีก าหนด
แลว้ รวมทั้งไดพิ้จารณาความสมเหตุสมผลของการให้ส่ิงจูงใจ หรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยว่า ไม่มี
ลกัษณะส่งเสริมให้พนกังานกระท าไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริงจน
ท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

X  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ี
บริษทัด าเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

X  

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารให้พนกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้ X  

 
9. องค์กรสำมำรถระบุและประเมนิควำมเปลีย่นแปลงทีอ่ำจมผีลกระทบต่อระบบกำรควบคุมภำยใน 

 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอ
แลว้ 

X  

9.2 บริษทัประเมินความเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอ
แลว้ 

 ไม่มีนโยบาย
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การท าธุรกิจ 

9.3 บริษทัประเมินความเปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจการควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

X  
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มำตรกำรควบคุม (Control Activities) 
10. องค์กรมมีำตรกำรควบคุมทีล่ดควำมเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดบัทีย่อมรับได้ 

 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1   มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม 
ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงานรวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆ  

X  

10.2 
 

 

บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลักษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกรรมดา้นการเงินการจดัซ้ือและการบริหาร
ทัว่ไป ตลอดจนการก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และล าดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่ง
ชดัเจนรัดกุม เพ่ือให้สามารถป้องกนัการทุจริตได ้เช่น มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหาร
แต่ละระดบั ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน ขั้นตอนการจดัซ้ือและวิธีการคดัเลือกผูข้าย การบนัทึก
ขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ 
โดยไดจ้ดัให้มีกระบวนการส าหรับกรณีต่างๆ ดงัน้ี 

  

 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการ
ระหว่างกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็น
ปัจจุบนัเสมอ 

X  

 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผกูผนักบับริษทัในระยะ
ยาวไปแลว้ เช่น การท าสญัญาซ้ือขายสินคา้ การให้กูย้มื การค ้าประกนั บริษทัไดติ้ดตามให้มัน่ใจแลว้
วา่ มีการปฎิบติัเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการ
ช าระคืนหน้ีตามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 

X  

10.3 บริษทัก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ 
automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

X  

10.4 บริษทัก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบักลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน 
ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

X  

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ต่อไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ 
       (1) หนา้ท่ีอนุมติั 
       (2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ 
       (3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น 

X  

 
11. องค์กรเลือกและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนกำรบรรลุ

วตัถุประสงค์ 
 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษทัควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการปฏิบติังานและการ
ควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

X  

11.2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยใีห้เหมาะสม X  
11.3 บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีห้เหมาะสม X  
11.4 บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันาและการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความ

เหมาะสม 
X  
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12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซ่ึงได้ก ำหนดส่ิงที่คำดหวังและขั้นตอนกำรปฏิบัติ 
เพือ่ให้นโยบำยทีก่ ำหนดไว้นั้นสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัตไิด้ 

 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามให้การท าธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผ่านขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑข์องส านกังาน ฯลฯ เพ่ือป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของ
บริษทัไปใชส่้วนตวั 

X  

12.2 บริษทัมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนั้น X  
12.3 บริษทัมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั และ

พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก (at arms’ length basis) 
X  

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมรวมทั้งก าหนดแนวทางให้
บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั (หากบริษทัไม่มีเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมไม่ตอ้งตอบขอ้น้ี) 

X  

12.5 บริษัทก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการปฏิบัติโดยผูบ้ริหารและ
พนกังาน 

X  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม โดยบุคลกกรท่ีมี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมการกระบวนการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน 

X  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ X  

 
ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล (Information & Communication) 

13.   องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภำพ เพื่อสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมที่
ก ำหนดไว้ 

 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใช้ในการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและภายนอกองคก์ร ท่ีมีคุณภาพและ
เก่ียวขอ้งต่องาน 

X  

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของขอ้มูล X  
13.3 บริษทัด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่ง

ขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่างๆ 
X  

13.4 บริษทัด าเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูล
ท่ีจ  าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอยา่งน้อยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

X  

13.5 บริษทัด าเนินการเพ่ือให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพ่ือให้สามารถตรวจสอบ
ยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของ
กรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นด้วย
กบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

X  

13.6  บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี   
 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ X  
 13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่องในการควบคุมภายใน บริษทั

ไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้ 
X  
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14. องค์กรส่ือสำรข้อมูลภำยในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยในที่
จ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมทีว่ำงไว้ 

 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือ
สนบัสนุนการควบคุมภายใน 

X  

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมอ และคณะกรรมการบริษทัสามารถ
เขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การก าหนด
บุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพ่ือให้สามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลจากผู ้สอบบัญชี ผู ้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู ้บริหารตามท่ี
คณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากการ
ประชุมคณะกรรมการ เป็นตน้ 

X  

14.3 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษทัสามารถแจง้ข้อมูล
หรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (Whistle-blower hotline)ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

X  

 
15.   องค์กรได้ส่ือสำรกบัหน่วยงำนภำยนอก เกีย่วกบัประเดน็ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรควบคุมภำยใน 

 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ
ส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัให้มีเจา้หน้าท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ (infor@atp30.com) 

X  

15.2 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้ผูมี้ส่วนได้เสีย ภายนอกองค์กรสามารถแจง้
ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistleblower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

X  

 
ระบบกำรตดิตำม  (Monitoring Activities) 

16.   องค์กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยังด ำเนินไปอย่ำง
ครบถ้วน เหมำะสม 

 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษทัจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนกังาน
ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการ
ปฏิบติั และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

X  

16.2 บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวโ้ดยการประเมินตนเอง และ/หรือ
การประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

X  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษทั X  

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และความสามารถ X  

16.5 บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ X  

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

X  
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17.   องค์กรประเมนิและส่ือสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทนัเวลำต่อบุคคลทีรั่บผดิชอบ ซ่ึงรวมถงึ
ผู้บริหำรระดบัสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 

 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพ่ือติดตามแก้ไขอย่าง
ทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

X  

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี   

 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจ
กระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

X  

 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แมว้่าจะได้เร่ิมด าเนินการ
จดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

X  

 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญต่อคณะกรรมการบริษทั/
คณะกรรมการตรวจสอบ 

X  
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12 รำยกำรระหว่ำงกนั  
 
บริษทัมีนโยบายการท ารายการระหวา่งกนัจากรายรับและรายจ่ายของบริษทัทุกรายการเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสใน

การท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยรายการระหวา่ง
กันด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผลและยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นรายการตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at 
arms’length) รายละเอียดดงัน้ี 

รำยกำรระหว่ำงกนั 

ช่ือ/บริษัท ดร. ววิฒัน์ กรมดษิฐ์ 
ความสมัพนัธ์ รองประธานกรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/ท่ีปรึกษา/กรรมการผูมี้อ านาจลง

นามผกูพนั 
ลกัษณะรายการ ท่ีปรึกษาในการด าเนินธุรกิจ 
มูลค่าของรายการ ปี 2563 จ านวนเงิน 0.6 ลา้นบาท และปี 2562 จ านวนงิน 0.6 ลา้นบาท 
เง่ือนไข/นโยบายราคา/ 
เหตผุลในการท ารายการ 

คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2558 มีความเห็นวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งมายาวนาน จึงเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งท่ี
ปรึกษา โดยไดรั้บคา่ตอบแทนเป็นรายเดือนอตัรา 50,000 บาทคงท่ี 

มาตรการในการก ากบัดูแล ระดบัการท ารายการร้อยละ 1.38 ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
ช่ือ/บริษัท บมจ. ไทยศรีประกนัภัย 
ความสมัพนัธ์ นายชาติชาย พานิชชีวะ เป็นประธานกรรมการบริษทั/ประธานบริหาร/กรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั 
ลกัษณะรายการ ค่าเบ้ียประกนัภยัรถโดยสารของบริษทั 
มูลค่าของรายการ - ค่าเบ้ียประกนัรายปี ส าหรับปี 2563 จ านวนเงิน 4.3 ลา้นบาทและปี 2562 

จ านวนเงิน 6.3 ลา้นบาท 
- ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ ส าหรับปี 2563 จ านวนเงิน 0.3 ลา้นบาทและปี 

2562 จ านวนเงิน 3.3 ลา้นบาท 
- ค่าเบ้ียประกนัภยัคา้งจ่าย ส าหรับปี 2563 จ านวนเงิน 0.3 และปี 2562 จ านวน

เงิน 2.9 ลา้นบาท 
เง่ือนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน
การท ารายการ 

ขอ้เสนอเง่ือนไขการคุม้ครองและค่าเบ้ียประกนัตรงตามท่ีทางบริษทัตอ้งการ 

มาตรการในการก ากบัดูแล บริษทัมีการเปรียบเทียบราคาค่าเบ้ียประกนัภยั เง่ือนไขและการคุม้ครองอยา่ง
สมเหตุสมผลก่อนตดัสินใจท าประกนั โดยปัจจุบนัมีตวัแทนชั้นน า 7 รายไดแ้ก่ 1)
ไทยศรีประกนัภยั 2)MSIG 3)พี แอนด ์แอสโซซิเอทส์ (1992) 4)มิตซุย สุมิโตโม 
อินชวัรันซ์ 5)ไทยประกนัภยั 6)กรุงเทพประกนัภยั และ 7)อลัฟ่า แคปปิตอล 
ระดบัการท ารายการร้อยละ 1.86 ของตน้ทุนการใหบ้ริการ 

ช่ือ/บริษัท บจก. กรมดษิฐ์ พำร์ค 
ความสมัพนัธ์ ดร. ววิฒัน์ กรมดิษฐ ์รองประธานกรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/ท่ีปรึกษา/

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั 
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รำยกำรระหว่ำงกนั 
ลกัษณะรายการ ค่าเช่าพ้ืนท่ีและค่าบริการส าหรับส านกังานใหญ่และพ้ืนท่ีจอดรถและโรงซ่อมบ ารุง 
มูลค่าของรายการ - ค่าเช่าพ้ืนท่ีและค่าบริการ ส าหรับปี 2563 จ านวนเงิน 1.5 ลา้นบาทและปี 

2562 จ านวนเงิน 2.1 ลา้นบาท 
- ค่าเช่าพ้ืนท่ีและค่าบริการคา้งจ่าย ส าหรับปี 2563 จ านวนเงิน 0.3 ลา้นบาท

และปี 2562 จ านวนเงิน 0.3 ลา้นบาท 
เง่ือนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน
การท ารายการ 

อยูใ่นนิคมอมตะซิต้ี ชลบุรี ซ่ึงเป็นแหล่งใกลเ้คียงกบัสถานประกอบการ และลูกคา้ 
อีกทั้งมีความสะดวกในดา้นสาธารณูปโภคและบริษทัมีการเช่ามาเป็นระยะ
เวลานาน ท าใหไ้ดรั้บอตัราค่าเช่าพ้ืนท่ีต ่ากวา่ผูเ้ช่ารายอ่ืนๆ 

มาตรการในการก ากบัดูแล บริษทัมีการเปรียบเทียบค่าเช่าพ้ืนท่ีและบริการกบัพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 
ระดบัการท ารายการร้อยละ 0.5 ของตน้ทุนการใหบ้ริการ 

ช่ือ/บริษัท รถโดยสำรร่วมบริกำร 
ความสมัพนัธ์ บจ. เอน็พีอาร์ ทรานส์ ทวัร์ โดยนางสาวนิชานนัท ์รัตนเกตุ เป็นเจา้ของกิจการ/

ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ/ผูบ้ริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง 
นายอ าพล เตชากลู เป็นนอ้งชายนายปิยะ เตชากลู 
นายอธิเมศร์ ฉตัรวรียโ์ชติ เป็นผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ/ผูบ้ริหาร 

ลกัษณะรายการ รถบสัและรถตูร่้วมบริการ 
มูลค่าของรายการ ปี 2563 จ านวนเงิน 4.3 ลา้นบาทและปี 2562 จ านวนเงิน 4.9 ลา้นบาท 
เง่ือนไข/นโยบายราคา/เหตุผลใน
การท ารายการ 

รถร่วมบริการท่ีเป็นผูบ้ริหารร่วมกนัและผูบ้ริหาร ซ่ึงไดด้ าเนินการร่วมกนัตั้งแต่เร่ิม
ประกอบกิจการ ดงัน้ี 
บจ.เอน็พีอาร์ ทรานส์ ทวัร์ ดว้ยรถบสัร่วมบริการจ านวน 2 คนั  
นายอ าพล เตชากลู ดว้ยรถตูร่้วมบริการจ านวน 1 คนัและนายอธิเมศร์ ดว้ยรถตูร่้วม
บริการจ านวน 1 คนั 
เน่ืองจากช่วงแรกบริษทัตอ้งการกระจายความเส่ียงในการลงทุน ซ่ึงปัจจุบนัไม่มี
นโยบายในการเพ่ิมรถร่วมบริการเพ่ิมเติม 

มาตรการในการก ากบัดูแล บริษทัมีการจ่ายค่าจา้งบริการเช่นเดียวกบัรถร่วมบริการอ่ืนๆ ทั้งสญัญา เง่ือนไขและ
ค่าบริการ 
ระดบัการท ารายการร้อยละ 1.03 ของตน้ทุนการใหบ้ริการ 
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13.    ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 

13.1 รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
ผูส้อบบญัชี ไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปี 2562 และ ปี 2563 มี 

รายละเอียดดงัน้ี 
รายงานและงบการเงนิ 31 ธันวาคม 2563 

ความเห็น ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการงบการเงินฐานะแสดงการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ประเภทรายงานของผูส้อบบญัชี รายงานแบบไม่มีเง่ือนไข 
เกฑณ์ในการแสดงความเห็น ผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ

เหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  
(Key Audit Matters) 

ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
- มูลค่าคงเหลือของยานพาหนะส าหรับขนส่ง 
- การรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการ 

ขอ้มูลอ่ืน ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) 
ความเห็นของผูส้อบบญัชี ไม่พบวา่มีเร่ืองขอ้มูลอ่ืนท่ีตอ้งรายงาน 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ 
นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรือ 
นายณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730  
จากบริษทัส านกังาน อีวาย จ  ากดั 

รายงานและงบการเงนิ 31 ธันวาคม 2562 

ความเห็น ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการงบการเงินฐานะแสดงการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ประเภทรายงานของผูส้อบบญัชี รายงานแบบไม่มีเง่ือนไข 
เกฑณ์ในการแสดงความเห็น ผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ

เหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ   
(Key Audit Matters) 

ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
- มูลค่าคงเหลือของยานพาหนะส าหรับขนส่ง 
- การรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการ 

ขอ้มูลอ่ืน ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) 
ความเห็นของผูส้อบบญัชี ไม่พบวา่มีเร่ืองขอ้มูลอ่ืนท่ีตอ้งรายงาน 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ 
นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรือ 
นายณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730  
จากบริษทัส านกังาน อีวาย จ  ากดั 
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13.2 สรุปงบการเงนิ  
1. รายงานงบแสดงฐานะการเงนิ 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 38.07 5.23% 40.91 5.42% 39.96 4.87% 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 57.91 7.96% 59.76 7.91% 59.97 7.30% 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 0.78 0.11% 0.79 0.10% 0.96 0.12% 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 4.07 0.56% 3.80 0.50% 3.67 0.45% 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 14.49 1.99% 16.24 2.15% 7.18 0.87% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 115.32 15.85% 121.50 16.08% 111.74 13.61% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 0.83 0.11% 0.84 0.11% - - 
ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 601.36 82.65% 587.62 77.79% 634.66 77.29% 
ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 8.87 1.22% 43.85 5.80% 73.82 8.99% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1.19 0.16% 1.58 0.21% 0.96 0.12% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 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% 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสิ้นหมุนเวยีน       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 6.41 0.88% 11.97 1.58% - - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 38.98 5.36% 39.87 5.28% 44.98 5.48% 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 0.83 0.11% 7.46 0.91% 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 114.60 15.75% 94.73 12.54% 103.08 12.55% 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 0.91 0.13% 2.33 0.31% 1.76 0.21% 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 160.90 22.11% 149.73 19.82% 157.28 19.15% 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
เงินกูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 21.17 2.80% 34.33 4.18% 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 201.12 27.64% 137.50 18.20% 162.29 19.76% 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 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% 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1.96 0.27% 2.26 0.31% 2.55 0.31% 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 231.61 31.83% 200.07 26.49% 243.40 29.64% 

รวมหนีสิ้น 392.51 53.95% 349.80 46.31% 400.68 48.79% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 617.31 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 154.69  154.69  154.33  

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 130.87 17.99% 154.33 20.43% 154.33 18.79% 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 21.05 2.89% - - - - 
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รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 124.27 17.08% 180.58 23.91% 180.58 21.99% 
       
ก าไรสะสม       
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 8.50 1.17% 10.90 1.44% 12.34 1.50% 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 50.37 6.92% 59.78 7.91% 73.25 8.92% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 335.06 46.05% 405.59 53.69% 420.50 51.21% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 727.57 100.00% 755.39 100.00% 821.18 100.00% 

 
2. รายงานงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ผลก าไรและขาดทุน) 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 

ก าไรขาดทุน:       
รายได้       
รายไดจ้ากการให้บริการ 421.88 99.56% 456.96 99.61% 391.09 99.85% 
รายไดอ่ื้น 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       
ตน้ทุนการให้บริการ 314.02 74.11% 339.57 74.02% 302.99 77.35% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 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% 

รายไดท้างการเงิน 0.12 0.03% 0.16 0.03% 0.04 0.01% 
ตน้ทุนทางการเงิน (15.80) (3.73%) (12.89) (2.81%) (11.01) (2.81%) 
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน - - - - (1.44) (0.37%) 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 47.41 11.19% 54.71 11.93% 32.75 8.36% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (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 าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :       
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั       
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

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

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้ (0.18) (0.04%) 0.18 0.04% - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี 0.73 0.17% (0.73) (0.16%) - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 41.64 9.83% 46.09 10.05% 28.75 7.34% 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)       
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.079  0.079  0.047  
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.072  0.078  0.047  



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่3-4 
 

3. รายงานงบกระแสเงนิสด 
รายการ หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    

ก าไรก่อนภาษี 47.41 54.71 32.75 
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)  
จากกิจกรรมด าเนินงาน                                              

   

    ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 54.08 57.60 63.96 
    ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - 1.44 
ก าไรจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายยานพานะส าหรับขนส่ง (0.77) (0.27) - 

    ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ - - 0.06 
    ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1.33 2.97 1.82 
    รายไดท้างการเงิน (0.12) (0.15) (0.04) 
    ตน้ทุนทางการเงิน 15.80 12.89 11.01 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 117.73 127.75 111.00 
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)    
    ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (13.91) (1.85) (3.52) 
    อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง (0.08) (0.01) (0.17) 
    สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (0.89) (1.07) 8.16 
    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (0.33) (0.71) 0.33 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    
    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ้ืน 3.34 1.41 (6.64) 
    หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 0.24 1.42 (0.57) 
    หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.55 0.29 0.29 
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 106.65 127.23 108.88 
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (0.55) (0.27) (0.16) 
    รับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 2.90 3.40 4.07 
    จ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (4.07) (4.52) (3.87) 
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 104.93 125.84 108.92 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 8.12 (0.01) 0.84 
จ่ายช าระเจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ (0.84) (0.70) (0.18) 
ซ้ือยานพาหนะส าหรับขนส่ง อาคารและอุปกรณ์ (7.18) (7.86) (19.81) 
ซ้ือท่ีดิน - (34.18) - 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง 2.86 1.30 - 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 0.12 0.15 0.04 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 3.08 (41.30) (19.11) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 6.41 5.55 (11.97) 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น - - 5.00 
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้น - - (5.00) 
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รายการ หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว - 22.00 23.42 
เงินสดจ่ายช าระเงินกูร้ะยะยาว - - (3.63) 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 1.70 58.72 - 
เงินสดรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 21.05 - - 
จ่ายช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (103.14) (120.81) (75.17) 
จ่ายดอกเบ้ีย (15.80) (12.89) (11.06) 
จ่ายเงินปันผล (15.64) (34.27) (12.35) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (105.42) (81.70) (90.76) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 2.59 2.84 (0.95) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี 35.48 38.07 40.91 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 38.07 40.91 39.96 

    

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม    
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด    

    สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจากการท าสัญญาเช่า 96.14 37.33 103.46 
    ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 0.70 0.18 11.93 

 
4. อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 

รายการ   ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)     

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.72 0.81 0.71 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.60 0.67 0.64 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.72 0.81 0.71 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า 8.30 7.82 6.57 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 44 47 55 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ เท่า 11.59 11.70 10.46 
ระยะเวลาช าระหน้ีเจา้หน้ีการคา้ วนั 32 31 35 
วงจรเงินสด วนั -4 -4 -4 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratios)     

อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ % 25.57 25.69 22.53 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 14.98 14.70 11.53 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 166.32 186.60 241.19 
อตัราก าไรสุทธิ % 9.65 10.21 7.34 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น % 13.17 12.64 6.96 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratios)     

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 5.86 6.31 3.65 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 13.96 15.08 8.58 
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รายการ   ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์ เท่า 0.61 0.62 0.50 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)     
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่า 1.17 0.86 0.95 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า 6.64 9.76 9.85 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั เท่า 1.02 1.09 0.83 
อตัรากจ่ายเงินปันผล % 56.50 55.59 74.95 

หมายเหต ุ: อัตราการจ่ายเงินปันผล ค านวณมาจากเงินปันผลจ่ายส าหรับปีหารด้วยก าไรสุทธิหลังหักส ารองตามกฎหมายของปี 
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14.1 ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
บทสรุปภาพรวมผลการด าเนนิงาน 
ในปี 2564 ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศหดตวัลง สาเหตุหลกัมาจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควคิ-19 

เร่ิมข้ึนตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2564 ท่ีเกิดความรุนแรงมากท่ีสุด อีกทั้งการระบาดระลอกใหม่ในเดือน
ธนัวาคมท่ีผ่านมา ซ่ึงนบัเป็นการทา้ทายส าหรับบริษทัเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ของบริษทับางกลุ่มไดรั้บผลกระทบ
อยา่งรุนแรง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุ่มการท่องเท่ียวและกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนตท่ี์ชะลอตวั จึงท าใหบ้ริษทัได้
เตรียมแผนรับมือทางธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั อาทิ การลดค่าใชจ่้ายในการบริหารและการลดตน้ทุนการให้บริการอย่าง
เหมาะสม อีกทั้งตอ้งติดตามและด าเนินการตามนโยบายภาครัฐฯ ต่อไป อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัไดรั้บผลกระทบเชิงบวกจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดจากการเวน้ระยะห่างทางสงัคม Social distancing ตา้นภยั COVID-19 ท าใหลู้กคา้บางรายมีการใชร้ถ
โดยสารของบริษทัเพ่ิมข้ึนแต่เน่ืองดว้ยลูกคา้ยงัไม่สามารถกลบัมาประกอบกิจการไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ อีกทั้งจ านวนวนัหยดุ
มากกวา่ปี 2562 จึงส่งผลให้รายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษทัลดลงจากปี 2563 โดยบริษทัคาดวา่ปี 2564 แนวโนม้รายได้
จากการใหบ้ริการของบริษทัมีทิศทางท่ีดีข้ึนมาจากการใชก้ าลงัผลิตในภาคอุตสาหกรรมกลบัสู่สภาวะปกติและบริษทัไดรั้บ
ลูกคา้รายใหม่ 3 รายและลูกคา้รายเดิม 1 รายต่อสัญญาใหม่ ซ่ึงไดเ้ร่ิมให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือน
มกราคม เดือนมีนาคม และเดือนกรกฎาคม 2564 ตามล าดบั มูลค่าสญัญาประมาณ 370 ลา้นบาทตามท่ีประกาศข่าวต่อตลาด
หลกัทรัพยฯ์ อีกส่วนหน่ึงบริษทัไดร่้วมพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) กบัทางบริษทั โตโยตา้ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั (TTTH) มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขนั ซ่ึงจะท าให้บริษทัสามารถขยายฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึนและรายไดจ้ากการ
ให้บริการท่ีเพ่ิมข้ึน อีกทั้งส่งผลให้บริษทัมีสัดส่วนทางการตลาดเพ่ิมข้ึนดว้ย โดยบริษทัมีผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 
ดงัน้ี 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งวดสามเดอืน  เปลีย่นแปลงจาก   
ไตรมาส 3/2563 

เปลีย่นแปลงจาก 
ไตรมาส 4/2562 

Q4/63 Q3/63 Q2/63 Q1/63 Q4/62 ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 
รายไดจ้ากการให้บริการ 104.55 96.75 86.79 103.00 113.45 7.80 8.06% (8.90) (7.84%) 
ตน้ทุนการให้บริการ (79.96) (74.25) (67.28) (81.50) (86.09) (5.71) 7.69% 6.13 (7.12%) 
ก าไรขั้นต้น 24.59 22.50 19.51 21.50 27.36 2.09 9.29% (2.77) (10.12%) 

รายไดอ่ื้น 0.15 0.19 0.18 0.08 0.10 (0.04) (21.05%) 0.05 (50.00%) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (10.72) (8.27) (12.45) (12.10) (12.33) (2.45) 29.63% 1.61 (13.06%) 
รายไดท้างการเงิน 0.01 - 0.03 -      0.16 0.01 - (0.15) (93.75%) 
ตน้ทุนทางการเงิน (2.63) (2.75) (2.86) (2.77) (2.83) 0.12 (4.36%) 0.20 (7.07%) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ี
การคา้  

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

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1.60) (1.70) (0.07) (0.63) (1.72) 0.10 (5.88%) 0.12 (6.98%) 
ก าไรส าหรับปี 9.80 10.00 3.49 5.46 10.74 (0.20) (2.00%) (0.94) (8.75%) 

อตัราก าไรขั้นต้น 23.52% 23.26% 22.48% 20.87% 24.12%     

อตัราก าไรสุทธิ 9.36% 10.32% 4.01% 5.30% 9.46%     
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1.         รายได้รวม 
บริษัทมีรายได้รวมส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 423.74 ล้านบาท 458.73 ล้านบาท และ 391.69 ล้านบาท

ตามล าดบั แสดงตาราง สดัส่วนรายไดร้วมส าหรับปี ดงัน้ี 
รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1.   รถโดยสารของบริษทั  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   รถตู ้ 31.52 7.47% 53.51 11.71% 49.77 12.73% 
1.3   รถตู ้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% 

รายได้อืน่ 1.86  1.77  0.60  

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

ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงตลอด 3 ปีท่ีผา่นมา รายละเอียดการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

ส าหรับปี 2561 บริษทัมีจ านวนลูกคา้ท่ีใหบ้ริการทั้งหมด 35 ราย โดยใชร้ถโดยสารใหบ้ริการจ านวน 369 คนั 
ประกอบดว้ย 2 รูปแบบ 1) รถโดยสารของบริษทัจ านวน 279 คนั ไดแ้ก่รถบสั 193 คนั รถมินิบสั 28 คนั รถตู ้51 คนั
และรถตู ้วไีอพี 7 คนั 2) รถโดยสารร่วมบริการจ านวน 90 คนั ไดแ้ก่ รถตู ้80 คนัและรถบสั 10 คนั ซ่ึงในระหวา่งปีมี
การซ้ือรถโดยสารเพ่ิมจ านวน 44 คนั ไดแ้ก่ รถบสั 9 คนั รถมินิบสั 17 คนั และรถตู ้18 คนั อีกทั้งมีการขายรถบสั 2 
คนั 

ส าหรับปี 2562 บริษทัมีจ านวนลูกคา้ท่ีใหบ้ริการทั้งหมด 39 ราย โดยใชร้ถโดยสารใหบ้ริการจ านวน 382 คนั 
ประกอบดว้ย 2 รูปแบบ 1) รถโดยสารของบริษทัจ านวน 308 คนั ไดแ้ก่รถบสั 192 คนั รถมินิบสั 30 คนั รถตู ้79 คนั
และรถตู ้วไีอพี 7 คนั 2) รถโดยสารร่วมบริการจ านวน 74 คนั ไดแ้ก่ รถตู ้63 คนัและรถบสั 11 คนั ซ่ึงในระหวา่งปีมี
การซ้ือรถโดยสารเพ่ิมจ านวน 30 คนั ไดแ้ก่ รถมินิบสั 2 คนั และรถตู ้28 คนั อีกทั้งมีการขายรถบสั 1 คนั 

ส าหรับปี 2563 บริษทัมีจ านวนลูกคา้ท่ีใหบ้ริการทั้งหมด 42 ราย โดยใชร้ถโดยสารใหบ้ริการจ านวน 413 คนั 
ประกอบดว้ย 2 รูปแบบ 1) รถโดยสารของบริษทัจ านวน 347 คนั ไดแ้ก่รถบสั 211 คนั รถมินิบสั 38 คนั รถตู ้91 คนั
และรถตู ้วีไอพี 7 คนั 2) รถโดยสารร่วมบริการจ านวน 66 คนั ไดแ้ก่ รถตู ้61 คนัและรถบสั 5 คนั ซ่ึงในระหวา่งปีมี
การซ้ือรถโดยสารเพ่ิมจ านวน 39 คนั ไดแ้ก่ รถบสั 19 คนั รถมินิบสั 8 คนั และรถตู ้12 คนั 

ปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการ 391.09 ลา้นบาท ลดลง 65.87 ลา้นบาทหรือร้อยละ 14.41 จากปี
เดียวกนัก่อนหนา้ มาจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควคิ-19 อีกทั้งจ านวนวนัหยดุมากกวา่ปี 2562 ส่งผล
ให้จ านวนเท่ียวท่ีบริการขนส่งพนกังานมีจ านวนลดลงท าใหบ้ริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการลดลง ซ่ึงบริษทัคาดวา่
ปี 2564 รายไดจ้าการใหบ้ริการของบริษทัจะมีทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากการไดรั้บลูกคา้รายใหม่และการร่วม
พนัธมิตรกบัทาง TTTH  
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รายได้อื่น ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคาร ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นและรายไดอ่ื้น อาทิ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นการบริหารเพ่ิมเติมแก่รถร่วมบริการ เงินรับคืนกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานลาออก 
และการขายอะไหล่ท่ีเส่ือมสภาพ เป็นตน้ ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 1.86 ลา้นบาท  1.77 ลา้นบาท และ 0.60 
ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 0.44 ร้อยละ 0.39 และร้อยละ 0.60 ของรายไดร้วม  

ส าหรับปี 2563 มีการขายแบตเตอร่ีเก่าท่ีเลิกใช้งานแลว้จ านวน 0.59 ลา้นบาท (ปี 2562 มีการขายรถบัส
จ านวน 1 คนั เกิดก าไรจากการจ าหน่าย 0.41 ลา้นบาท)  

 
2. ก าไรขั้นต้นและอตัราก าไรขั้นต้น 

บริษัทมีก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 107.86 ล้านบาท 117.39 ล้านบาท และ 88.10 ล้านบาท 
ตามล าดบั แสดงกราฟ ก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรขั้นตน้ดงัน้ี 

 

ส าหรับปี 2563 บริษทัมีก าไรขั้นตน้ 88.10 ลา้นบาท ลดลง 29.29 ลา้นบาทหรือร้อยละ 24.95 จากปีเดียวกนัก่อนหนา้ 
มาจากบริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีลดลงตามสถานการณ์โควคิ-19 ถึงแมว้า่บริษทัจะมีการควบคุมตน้ทุนการให้บริกา
รอยา่งมีประสิทธิภาพ อาทิ การปรับแผนการใชน้ ้ ามนั B10 การลดค่าเบ้ียประกนัภยั การบริหารจดัการค่าใชจ่้ายรถร่วมและ
การควบคุมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัรถ เป็นตน้ โดยบริษทัยงัคงมีภาระค่าใชจ่้ายดา้นเงินเดือนและเบ้ียเล้ียงพนกังานขบัรถเน่ืองจาก
บริษทัไม่ไดมี้นโยบายการลดจ านวนพนกังานลงตลอดภาวะวิกฤตท่ีผ่านมา โดยบริษทัพิจารณาเห็นวา่สภาวะดงักล่าวเป็น
สภาวะวกิฤติชัว่คราวและจะกลบัสู่สภาวะปกติในอนาคต 

ตน้ทุนการใหบ้ริการท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัๆ ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 ดงัน้ี 
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ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัรถ ค่าเบ้ียประกนัภยัและพรบ. ตน้ทุนบริการอ่ืน รวม
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ค่าน ้ ามนัเท่ากบั 92.20 ลา้นบาท 95.68 ลา้นบาทและ 72.01 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 21.85 ร้อยละ 
20.94 และร้อยละ 18.41 ของรายไดจ้ากการให้บริการ มีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนโดยอิงจากราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงประเภท
ดีเซลขายปลีกเฉล่ียท่ีมีการผนัผวนในทุกปีเท่ากบั 28.44 บาท 26.50 บาทและ 22.55 บาท ตามล าดบั ถึงแมว้่าปริมาณรถ
โดยสารเพ่ิมทุกปีเท่ากบั 279 คนั 308 คนั และ 347 คนั ซ่ึงเห็นไดว้า่ปี 2563 สดัส่วนค่าน ้ ามนัลดลงจากปี 2562 ประมาณร้อย
ละ 24.74 มาจากราคาน ้ ามนัดีเซลขายเฉล่ียลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั อีกทั้ งบริษทัมีการบริหารจดัการ
ควบคุมตน้ทุนน ้ ามนัอยา่งมีประสิทธิภาพจากการใชป้ระสบการณ์การด าเนินธุรกิจท่ีผา่นมา  

เงินเดือนและผลประโยชน์พนกังานอ่ืนเท่ากบั 64.56 ลา้นบาท 77.97 ลา้นบาทและ 79.20 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือ
คิดเป็นร้อยละ 15.30 ร้อยละ 17.06 และร้อยละ 20.25 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ มีการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเพ่ิมข้ึนมาจาก
การเพ่ิมปริมาณรถโดยสารทุกปีเท่ากบั 279 คนั 308 คนัและ 347 คนั ท าให้ตอ้งจดัเตรียมนกัขบัและตน้ทุนอ่ืนเก่ียวกบัการ
ใหบ้ริการ อีกทั้งการปรับฐานค่าแรงประจ าปีของนกัขบัและฝ่ายซ่อมบ ารุง  

ค่าบริการรถร่วมเท่ากบั 59.52 ลา้นบาท 57.74 ลา้นบาทและ 38.07 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 14.11 
ร้อยละ 12.64 และร้อยละ 9.73 ของรายได้จากการให้บริการมีแนวโน้มสัดส่วนลดลง เน่ืองจากบริษัทมีการควบคุม
กระบวนการเดินรถท่ีดี หากในระหว่างปีรถโดยสารของบริษทัเกิดอุบติัเหตุหรือซ่อมบ ารุง ทางบริษทัก็จะใชร้ถโดยร่วม
บริการวิง่แทน ซ่ึงท าใหส้ดัส่วนค่าบริการรถร่วมมีการเปล่ียนแปลง  

ค่าเส่ือมราคาเท่ากบั 51.72 ลา้นบาท 54.94 ลา้นบาทและ 60.83 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 12.26 ร้อยละ 
12.02 และร้อยละ 15.55 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ มีการเปล่ียนแปลงค่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึนมาจากบริษทัมีการลงทุนในรถ
โดยสารเพ่ิมข้ึนทุกปีเท่ากบัจ านวน 44 คนั 30 คนั และ 39 คนั ตามล าดบั  

 
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 46.63 ลา้นบาท 51.72 ลา้นบาทและ 43.54 ลา้นบาท 
ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 11.00 ร้อยละ 11.27 และร้อยละ 11.12 ของรายไดร้วม แสดงตารางสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการ
บริหารของบริษทัดงัน้ี 

 
 

ค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวขอ้งกับฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ประกอบด้วย 
ค่าใชจ่้ายเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน อาทิ เงินเดือน โบนสั ค่าล่วงเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ลูกคา้ เป็นตน้ ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 16.60 ลา้นบาท 19.05 ลา้นบาทและ 15.47 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือ
คิดเป็นร้อยละ 3.92 ร้อยละ 4.15 และร้อยละ 3.95 ของรายไดร้วม  
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นค่าใชจ่้ายด าเนินกิจการของบริษทั ประกอบดว้ย เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน 
ค่าท่ีปรึกษา ค่าสอบบญัชี และค่าบริการอ่ืน อาทิ ค่าบริการดูแลเวบ็ไซต์และค่าบริการเก็บขยะ เป็นตน้ ส าหรับปี 
2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 30.03 ลา้นบาท 32.67 ลา้นบาทและ 28.07 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 7.09 ร้อย
ละ 7.12 และร้อยละ 7.17 ของรายไดร้วม 

ส าหรับปี 2563 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 43.54 ลา้นบาท ลดลง 8.18 ลา้นบาทหรือร้อยละ 15.82 จากปี
เดียวกนัก่อนหนา้ มาจากบริษทัไดเ้นน้การควบคุมค่าใชจ่้ายภายในองค์กรอย่างรอบคอบระวงั อาทิ การลดการจดั
กิจกรรมภายในบริษทั การลดการเช่าพ้ืนท่ีออฟฟิศ และลดค่าใชจ่้ายอ่ืนตามความเหมาะสม เป็นตน้  

 
4. ต้นทุนทางการเงนิ  

ประกอบดว้ยดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ดอกเบ้ียเงินกูย้มืธนาคาร ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินและดอกเบ้ีย
จ่ายตามสญัญาเช่า (TFRS16) เป็นตน้ ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 15.80 ลา้นบาท 12.89 ลา้นบาทและ 11.01 ลา้นบาท
ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 3.73 ร้อยละ 2.81 และร้อยละ 2.81 ของรายไดร้วม มีการเปล่ียนแปลงสดัส่วนลดลงส่วนใหญ่
มาจากอตัราดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินท่ีไดรั้บลดลงจากเดิมอย่างมีสาระส าคญั ส าหรับปี 2563 บริษทัมีตน้ทุนทาง
การเงินลดลง 1.88 ลา้นบาทหรือร้อยละ 14.58 จากปีเดียวกนัก่อนหนา้ โดยปี 2563 บริษทัไดรั้บอตัราดอกเบ้ียตามสญัญาเช่า
อยูท่ี่ 3.20%-3.50% (ปี 2562 อยูท่ี่ 3.58%-3.85%) แมว้า่บริษทัจะมีการลงทุนรถโดยสารของบริษทัอยา่งต่อเน่ืองก็ตาม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมียานพาหนะภายใตส้ัญญาเช่าการเงินคงเหลือจ านวน 198 คนั โดยสัญญาจะทยอย
ผ่อนช าระครบก าหนดดงัน้ี ปี 2564 จ านวน 41 คนั, ปี 2565 จ านวน 57 คนั, ปี 2566 จ านวน 61 คนั, ปี 2567 จ านวน 18 คนั 
และปี 2568 จ านวน 21 คนัตามล าดบั โดยมีรถโดยสารของบริษทัจ านวนทั้งส้ิน 347 คนั (ปี 2562 จ านวน 308 คนั) 

 
5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด. 50) และภาษีเงินได้รอการตดับญัชี อาทิ ส ารอง
ผลประโยชน์พนกังาน ผลขาดทุนทางภาษี (ภงด. 50) และผลกระทบทางบญัชีและภาษีตามสญัญาเช่าทางการเงินและค่าซาก 
เป็นตน้ ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 6.50 ลา้นบาท 7.89 ลา้นบาทและ 4.00 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรับปี 2563 บริษทั
มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้4.00 ลา้นบาท ลดลง 3.89 ลา้นบาทหรือร้อยละ 49.30 จากปีเดียวกนัก่อนหนา้ มาจากก าไรทางบญัชีท่ี
ลดลงและการใชสิ้ทธิทางภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน  

 
6. ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

บริษทัมีก าไรสุทธิในปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 40.91 ลา้นบาท 46.82 ลา้นบาทและ 28.75 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือ
คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 9.65 ร้อยละ 10.21 และร้อยละ 7.34 ของรายไดร้วม ดงัน้ี 
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ส าหรับปี 2563 บริษทัมีก าไรสุทธิ  28.75 ลา้นบาทและอตัราก าไรสุทธิ 7.34% ลดลง 18.07 ลา้นบาทหรือร้อย

ละ 38.59 จากปีเดียวกนัก่อนหนา้ มาจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิค-19 ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี ซ่ึง
ท าใหบ้ริษทัจะมีมาตรการรักษาสภาพคล่องของการด าเนินงาน ลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นในทุกดา้น เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการควบคุมตน้ทุนการให้บริการและมุ่งเนน้การพฒันาระบบบริหารจดัการเดินรถอยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึง
บริษทัคาดวา่ปี 2564 ทิศทางก าไรสุทธิของบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึน 
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แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่3-13 
 

การวเิคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 
รวมสินทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 727.57 ลา้นบาท 755.39 ลา้นบาทและ 821.18 ลา้น
บาท ตามล าดบั รายละเอียดดงัน้ี 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

ประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ เป็นตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปี 2561 
ถึงปี 2562 เท่ากบั 38.07 ลา้นบาท 40.91 ลา้นบาท และ 39.96 ลา้นบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 5.23 ร้อยละ 5.42 และ
ร้อยละ 4.87 เปล่ียนแปลงมาจาก 1)ผลการด าเนินงานของบริษทั โดยมีก าไรสุทธิในปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 40.91 ลา้น
บาท 46.82 ลา้นบาทและ 28.75 ลา้นบาท 2)การออกเคร่ืองมือทางการเงิน โดยในปี 2561 บริษทัมีการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัรุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) จ านวน 123.75 ลา้นหน่วย ราคาใชสิ้ทธิ 0.85 บาทและมีอาย ุ2 ปี ซ่ึง
ครบก าหนดเดือนพฤษภาคม 2562 แลว้ โดยรับเงินทั้งส้ิน 103.96 ลา้นบาท และส าหรับปี 2564 บริษทัไดมี้การออกและการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน 65,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ใหแ้ก่ บริษทั โตโยตา้ ทูโช ไทย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (TTTH) โดยการจดัสรรจ านวน 
65,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็นมูลค่า 64.35 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บเงินมาแลว้เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 
2564 3)บริษทัไดรั้บเงินกูร้ะยะยาวจากธนาคารจ านวน 23.42 ลา้นบาทประกอบดว้ย Soft loan จ านวน 15.00 ลา้นบาทและ
เบิกวงเงินส าหรับค่าก่อสร้างส านกังานใหญ่จ านวน 8.42 ลา้นบาท จึงท าใหบ้ริษทัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 

 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 57.91 ลา้นบาท 59.76 ลา้นบาทและ 59.97 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 7.96 ร้อยละ 7.91 และร้อยละ 7.30 ของสินทรัพยร์วม โดยมีรายละเอียดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  

 
ลูกหนีก้ารค้า ประกอบดว้ย ลูกคา้จากการใหบ้ริการและลูกคา้จากการให้บริการคา้งรับ โดยบริษทัมีลูกหน้ีการคา้ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 57.70 ลา้นบาท 59.24 ลา้นบาท และ 59.83 ลา้นบาท ตามล าดบั มีลูกคา้
เพ่ิมข้ึนทุกมาจากมีลูกคา้บางรายไดรั้บเครดิตเทอมมากกว่าเครดิตเทอมปกติอยู่ท่ีประมาณ 30 วนั แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดั
บางอยา่ง ซ่ึงทางผูบ้ริหารไดพิ้จารณาเห็นสมควรแลว้ ทั้งน้ีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 44 วนั และ 47 วนั และ 55 วนั
ตามล าดบั ในอตัราส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั บริษทัยงัคงมีการบริหารจดัการการเก็บหน้ีท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง ยกเวน้กลุ่มลูกคา้ทวัร์จีน 
เน่ืองจากในระหวา่งปี 2563 ลูกคา้กลุ่มดงักล่าวไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิค-19 ซ่ึงทางบริษทั

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  

ลูกหน้ีการคา้ 55,757 57,375 57,428 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการคา้งรับ 1,946 1,867 2,401 
รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 57,703 59,242 59.829 
เงินทดรองจ่าย 58 82 140 
ลูกหน้ีอ่ืน 150 440 - 
รวม 57,911 59,764 59,969 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่3-14 
 

ไดพิ้จารณาเห็นสมควรตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบักลุ่มลูกคา้ดงักล่าวทั้งจ านวนตามสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึน แต่ลูกคา้กลุ่มทวัร์จีนยงัมีการทยอยช าระหน้ีใหก้บับริษทัเป็นบางส่วนซ่ึงในอนาคตคาดวา่จะกลบัมาใชบ้ริการกบัทาง
บริษทัอีกตามสถานการณ์ท่ีดีข้ึน 

ลูกค้าอื่น ประกอบดว้ย เงินทดรองจ่ายพนกังานเก่ียวกบัการด าเนินงานและเงินทดรองจ่ายให้กบัลูกคา้ อาทิ ค่าทาง
ด่วนและค่าเบ้ียเล้ียงนกัขบันอกสถานท่ี เป็นตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 0.21 ลา้นบาท 0.52 
ลา้นบาท และ 0.14 ลา้นบาท ตามล าดบั ส่วนใหญ่เป็นการขายรถโดยสารเก่าและขายแชสซีเก่าและเงินทดรองจ่ายให้กบั
ลูกคา้ 

 

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง  
ประกอบดว้ย รถบสั รถมินิบสั รถตู ้รถตูว้ไีอพี และรถสนบัสนุนการซ่อมบ ารุง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปี 2561 

ถึงปี 2563 บริษทัมียานพาหนะส าหรับขนส่ง เท่ากบั 601.36 ลา้นบาท 587.62 ลา้นบาทและ 634.66 ลา้นบาท ตามล าดบัหรือ
คิดเป็นร้อยละ 82.65 ร้อยละ 77.79 และร้อยละ 77.29 ของสินทรัพยร์วม มีรายละเอียดดงัน้ี 

แสดงตาราง จ านวนยานพาหะส าหรับขนส่ง 
 (หน่วย: คนั) 

ประเภท ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 กรรมสิทธ์ิ
ของบริษัท  

สัญญาเช่าการเงนิ  คดิค่าเส่ือมครบ 10 ปี 
(สะสม) 

รถบสั 193 192 211 120 91 43 
รถมินิบสั 28 30 38 6 32 1 
รถตู ้ 51 79 91 21 70 - 
รถตู ้วไีอพี 7 7 7 2 5 - 
รวมรถโดยสาร 279 308 347 149 198 44 
รถสนบัสนุนฯ 8 10 12 - - - 
รวม 288 318 359 149 198 44 

 
แสดงตาราง สรุปขอ้มูลเก่ียวกบัยานพาหนะขนส่ง 

รายการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

จ านวนยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 198 157 100 39 21 - 
จ านวนยานพาหนะท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั 149 190 247 308 326 347 
จ านวนยานพาหนะท่ีหมดค่าเส่ือมราคา 10 ปี 10 9 16 21 25 20 

 
บริษทัมีการลงทุนยานพาหนะส าหรับขนส่งตลอด 3 ปีท่ีผา่นมาอยา่งต่อเน่ืองตามขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ท าใหใ้น

ปี 2563 บริษทัมีมูลค่าตามบญัชียานพาหนะส าหรับขนส่งเพ่ิมข้ึนจ านวน 47.04 ลา้นบาทหรือร้อยละ 8.01 จากปีเดียวกนัก่อน
หนา้มาจาก บริษทัมีการซ้ือรถโดยสารของบริษทัส าหรับการรองรับให้กบัลูกคา้รายใหม่สองรายและหน่ึงรายต่อสญัญาใหม่ 
ท่ีจะเร่ิมใหบ้ริการในเดือนมกราคมจ านวน 3 คนั เดือนมีนาคมจ านวน 23 คนัและเดือนกรกฏาคมจ านวน 42 คนั ถึงแมว้า่ใน
ระหวา่งจะมียานพาหนะส าหรับขนส่งจ านวน 10 คนั ตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ก็ตาม 
 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่3-15 
 

ทีด่นิ ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  
ประกอบดว้ย ท่ีดินต าบลบางนาง ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

ยานพาหนะส าหรับผูบ้ริหาร ทรัพยสิ์นระหว่างก่อสร้าง และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้เป็นตน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับ
ปี 2561 ถึงปี 2563 บริษทัท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์เท่ากบั 8.87 ลา้นบาท 43.85 ลา้นบาทและ 73.82 ลา้น
บาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 1.22 ร้อยละ 5.80 และร้อยละ 8.99 ของสินทรัพยร์วม เน่ืองจากในปี 2562 บริษทัมีการ
ซ้ือท่ีดินต าบลบางนาง ส าหรับก่อสร้างอาคารส านักงานใหญ่ ลานจอดรถและศูนยซ่์อมของบริษทัจ านวน 34.18 ลา้นบาท 
โดยการกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งหน่ึงวงเงินกู้ 40.00 ลา้นบาทเป็นการกูเ้ฉพาะท่ีดินจ านวน 22.00 ลา้นบาท และอาคาร
จ านวน 18.00 ลา้นบาท และไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวค ้าประกนัเงินกูย้มืดงักล่าว ซ่ึงในระหวา่งปี 2563 บริษทัได้
ท าการก่อสร้างอาคารส านกังานใหญ่ ลานจอดรถและศูนยซ่์อมของบริษทัคาดวา่แลว้เสร็จไตรมาสท่ี 1/2564 และมีทรัพยสิ์น
ระหวา่งก่อสร้างประมาณ 27.32 ลา้นบาท รอโอนเป็นอาคารส านกังานของบริษทั 
 
หนี้สินรวม บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 392.51 ลา้นบาท 349.80 ลา้นบาท 
และ 400.68 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 53.95 ร้อยละ 46.31 และร้อยละ 48.79 ของรวมหน้ีสินและส่วนของผู ้
ถือหุน้ รายละเอียดดงัน้ี 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 38.98 ลา้นบาท 39.87 ลา้นบาทและ 
44.98 ลา้นบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.36 ร้อยละ 5.28 และร้อยละ 5.48 ของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
แสดงตารางเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
เจ้าหนี้การค้า ประกอบดว้ย ค่าน ้ ามนั ค่ารถร่วม และค่าอะไหล่ เป็นตน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับปี 2561 ถึงปี 

2563 บริษทั มีเจา้หน้ีการคา้เท่ากบั 28.20 ลา้นบาท 29.84 ลา้นบาท และ 28.12 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 72.34 
ร้อยละ 74.84 และร้อยละ 62.52 ของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ส าหรับปี 2563 เจา้หน้ีการคา้ลดลงเป็นทิศทางเดียวกบั
รายไดจ้ากการให้บริการท่ีลดลง โดยบริษทัมีเครดิตเทอมท่ีไดรั้บจากเจา้หน้ีการคา้เฉล่ียประมาณ 30-90 วนั ข้ึนอยูก่บัการ
ต่อรองกบัทางเจา้หน้ีการคา้ ซ่ึงระยะเวลาการช าระหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 32 วนั 31 และ 35 วนัมีระยะเวลาท่ีใกลเ้คียงกนั  

เจ้าหนีอ้ืน่ ประกอบดว้ย เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์เงินทดรองรับ ค่าท่ีปรึกษา ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย อาทิ ค่าเช่าและค่าบริการ 
เป็นตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 บริษทัฯ มีเจา้หน้ีการคา้เท่ากบั 10.78 ลา้นบาท 10.03 ลา้นบาทและ 
16.85 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 27.66 ร้อยละ 25.16 และร้อยละ 37.46 ของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนรวม 
การเพ่ิมข้ึนหลกัๆ มาจากเจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยส์ าหรับการก่อสร้างอาคารส านกังานใหญ่ โดยอาคารดงักล่าวจะแลว้เสร็จใน
ไตรมาสท่ี 1/2564 น้ี 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เจา้หน้ีการคา้ 26,922 28,641 27,023 
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,276 1,195 1,101 
รวมเจ้าหนีก้ารค้า 28,198 29,836 28,124 
เจา้หน้ีอ่ืน 10,781 10,032 16,851 
รวม 38,979 39,868 44,975 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่3-16 
 

เงินกู้ระยะยาว ประกอบดว้ย เงินกูย้ืมเฉพาะท่ีดินและอาคารส านกังานใหญ่ของบริษทัวงเงิน 40.00 ลา้นบาท ส าหรับในปี 
2563 ทางบริษทัไดเ้บิกเงินกูท้ั้งส้ินจ านวน 30.40 ลา้นบาทโดยการจดทะเบียนจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเงินกูย้ืม
แบบ Soft Loan ตามมาตรการสินเช่ืดอกเบ้ียต ่าเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรน่า (COVID-19) อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 จ านวน 15.00 ลา้นบาท โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
ส าหรับปี 2562 ถึงปี 2563 บริษทั มีเงินกูร้ะยะยาว เท่ากบั 22.00 ลา้นบาท และ 41.79 ลา้นบาท (ปี 2561 ไม่มียอดเงินกูย้ืม
ระยะยาว) หรือคิดเป็น 2.91% และ 5.09% ของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 0.83 7.46 
เงินกูย้มืระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 21.17 34.33 
รวม - 22.00 41.79 

 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย สินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นการด าเนินงนของบริษทั โดยมีอายสุญัญาระหวา่ 1-5 ปี 

ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีอาคารและลานจอดรถ เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน และยานพาหนะ เป็นตน้ และสัญญาเช่า
แบบสญัญาเช่าซ้ือและแบบสญัญาเช่าทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 บริษทัมีหน้ีสินตามสญัญา
เช่าเท่ากบั 315.72 ลา้นบาท 232.23 ลา้นบาทและ 265.37 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 43.39 ร้อยละ 30.74 และ
ร้อยละ 32.32 ของหน้ีสินและส่วนของเจา้ของรวม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 114.60 94.73 103.08 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 201.12 137.50 162.29 
รวม 315.72 232.23 265.37 

   
บริษทัมีหน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน มาจากสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึนจ านวน 33.14 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 14.27 จากปีเดียวกนัก่อนหน้า มาจากบริษทัมีการลงทุนในรถโดยสารของบริษทัจากการท าสัญญาเช่า ส าหรับปี 
2563 จ านวน 39 คนัส าหรับรองรับลูกคา้รายใหม่และลูกค้ารายเดิม และส าหรับสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้มีการ
เปล่ียนแปลงประมาณ 0.005 ลา้นบาทเพียงเลก็นอ้ย 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมส าหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบั 335.06 ลา้นบาท 405.59 ลา้นบาทและ 
420.50 ลา้นบาท ตามล าดับหรือคิดเป็นร้อยละ 46.05 ร้อยละ 53.69 และร้อยละ 51.21 ของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 
แสดงตารางดงัน้ี 

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

ทุนเรือนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 130,865,945.25 154,327,514.50 154,327,514.50 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 21,048,125 - - 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่3-17 
 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 124,267,984 180,575,750 180,575,750 
ก าไรสะสม-จดัสรรแลว้ส ารองตามกฏหมาย 8,500,000 10,900,000 12,340,000 
ก าไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 50,372,736 59,788,031 73,253,107 
รวม 335,054,790 405,591,295 420,496,371 

จ านวนหุ้นสามญั 523,463,781 617,310,058 617,310,058 
 หมายเหตุ : บริษทัไดมี้การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแลว้ เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 จากการออก
และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ให้แก่ บริษทั โตโยตา้ ทูโช 
ไทย โฮลด้ิงส์ จ ากดั โดยการจดัสรรจ านวน 65,000,000 หุน้ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.99 บาท คิดเป็นมูลค่า 64,350,000 บาท 
ซ่ึงไดรั้บเงินเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 ท าให้บริษทัมีทุนเรือนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้เดิมจ านวน 154,327,514.50 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ 170,577,514.50 บาท 
 
 ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีมีผลก าไรต่อเน่ืองทุกปี ท าใหบ้ริษทัสามารถประกาศ
จ่ายเงินปันผลไดทุ้กปี ซ่ึงตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 มีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 1 เมษายน 2564 เร่ืองส าคญัดงัน้ี 1) การจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 จ านวน 
1.44 ลา้นบาทเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายของบริษทั และ 2) ประกาศจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากก าไรสุทธิประจ าปี 
2563 ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20.50 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 74.95% ของก าไร
สุทธิหลงัจดัสรรก าไรเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย  
 ส าหรับอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 1.17 ร้อยละ 
0.86 และร้อยละ 0.95 รายละเอียดดงัน้ี 

 
 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนเพียงนอ้ยจากปี 2562 เน่ืองจากบริษทัมีการกูย้ืมเงินระยะยาวตามท่ีได้

กล่าวขา้งตน้ และการลงทุนในรถโดยสารใหม่จากการท าสญัญาเช่าในรูปแบบสญัญเช่าการเงินเพ่ิมเติม  
 
อัตราส่วนสภาพคล่อง บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 0.72 ร้อยละ 
0.81 และร้อยละ 0.71 มีรายการท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
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อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหน้ีสิน รวมส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่3-18 
 

 สินทรัพยห์มุนเวียน เท่ากบั 115.32 ลา้นบาท 121.50 ลา้นบาท และ 111.74 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 
15.85 ร้อยละ 16.09 ร้อยละ 13.61 หลกัๆ มาจากปี 2563 บริษทัไดข้อต่อรองใหม่ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ใหม่ ท าให้
ยอดค่าเบ้ียประกนัภยัลดลงจ านวน 8.36 ลา้นบาทหรือร้อยละ 77.84 จากปีเดียวกนัก่อนหนา้ 
 หน้ีสินหมุนเวียนเท่ากบั 160.90 ลา้นบาท 149.73 ลา้นบาทและร้อยละ 157.28 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อย
ละ 22.11 ร้อยละ 19.82 และร้อยละ 19.15 หลกัๆ เพ่ิมข้ึนมาจากในระหวา่งปี 2563 บริษทัไดรั้บกูย้ืมเงินกบัธนาคารจ านวน 
23.42 ลา้นบาท ท าให้บริษทัไม่ไดใ้ชว้งเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจ านวน 31.00 ลา้นบาท (ปี 2562 เบิกใชจ้ านวน 19.00 ลา้น
บาท) 
 

 

  







 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 1 
 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม เลขานุการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 2 
 

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 

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

อายุ 59 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาโท สาขาการคา้ระหวา่งประเทศและสาขาการตลาด มหาวทิยาลยัซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

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

9/2547       
การฝึกอบรมปี 2563 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 5 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ.เอทีพ ี30 
2548 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั/ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอทีพ ี30 
2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.ชีวาทยั 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ทีทีแอล อุตสาหกรรม  
2548 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.ไทยศรี ประกนัภยั 
2537 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. คาเธ่ยลี์ส แพลน 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : 16 แห่ง 
2562 - ปัจจุบนั Member of Executive Committee Casualty insurance association 
2561 - ปัจจุบนั ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมแกว้และกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2561 - ปัจจุบนั รองประธานสายงานส่งเสริมการคา้การลงทุนคณะผูบ้ริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. คา้ไพบูลย ์ 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ทุนไพบูลย ์
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ชีวาทยั อินเตอเชนจ ์  
2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. โกลบอล เอน็ไวรอน เมนทอล เทคโนโลย ี
2551 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บจ. บางกอก คริสตลั 
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ชีวาทยั ฮพั ซูน 
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ดีที แอนดจี์ 
2549 - ปัจจุบนั  กรรมการ บจ. ไพลกัษณ์ 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. กรมดิษฐ ์พาร์ค 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 3 
 

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

อายุ 59 ปี 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. อมตะ ปิโตรเลียม 
2545 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชา้งไอแลนดรี์สอร์ท 
2540 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ชาติชีวะ 
2536 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. สีมาธานี 
2529 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ไพบูลย ์ธุรกิจ 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ วนัที ่13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : 13.01% (80,325,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 3.06% (18,900,000 หุน้)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสของนางสมหะทยั พานิชชีวะ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 4 
 

ดร.ววิฒัน์ กรมดษิฐ์ 
รองประธานกรรมการบริษัท/ทีป่รึกษา/กรรมการบริหาร 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 31 ตุลาคม 2548 

อายุ 58 ปี 

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

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

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

110/2557 
การฝึกอบรมปี 2563 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์TEPCoT 13 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง 
2548  - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริษทั/ท่ีปรึกษา/กรรมการบริหาร บมจ. เอทีพี 30 
2562  - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการอาวโุสและรักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีวศิวกรรม บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน่ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : 2 แห่ง 
2559  - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. อมตะ เน็ทเวอร์ค 
2547  - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.อมตะ ปิโตรเลียม 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : 6.93% (42,750,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชายของนางสมหะทยั พานิชชีวะ ซ่ึงเป็นคู่สมรส นาย
ชาติชาย พานิชชีวะ 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 5 
 

นายปิยะ เตชากูล 
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ/กรรมการบริหารความเส่ียง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 31 ตุลาคม 2548 

อายุ 54 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์      
-   ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารฝึกอบรม 
-   หลกัสูตรวทิยาการจดัการส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 2/2561 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-   ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่น      
110/2557 
การฝึกอบรมปี 2563 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2557  - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. เอทีพี 30 
2548  - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : 1 แห่ง 
2547  - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. แก๊สแอนดเ์กียร์ โซลูชัน่ส์ 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ วนัที ่13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : 8.92% (55,050,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 7.36% (45,419,894 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 6 
 

นางสมหะทยั พานิชชีวะ / ช่ือ - นามสกลุเดมิ : สมหะทยั กรมดษิฐ์ 
กรรมการบริษัท 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 30 เมษายน 2556 

อายุ 54 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-   ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารฝึกอบรม  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-    ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 104/2551 

การฝึกอบรมปี 2563 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 3 แห่ง 
2556  - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บมจ. เอทีพี 30 
2555  - ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. อมตะ ว ีเอน็ 
2551  - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ชีวาทยั 

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

(Backdoor Listing) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2559  - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. อมตะ โฮลด้ิง 
2559  - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company 
2558  - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ Amata Long Thanh Joint Stock Company 
2557  - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์
2554  - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. โกลบอล เอน็ไวรอน เมนทอล เทคโนโลย ี
2551  - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ Amata Asia Limited 
2548  - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ชาติชีวะ 
2547  - ปัจจุบนั President and Director Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 
2539  - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ มูลนิธิอมตะ 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : 1.53% (9,450,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 14.54% (89,775,000 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสของนายชาติชาย พานิชชีวะและเป็นนอ้งสาวของ 
ดร.ววิฒัน์ กรมดิษฐ ์

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 7 
 

นางสุวรรณี ค ามัน่ / ช่ือ -  นามสกลุเดมิ : สุวรรณี มะธิตะโต 
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 30 เมษายน 2556 

อายุ 67 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาโท คณะแพทยศ์าสตร์ สาขาการพฒันาชุมชน มหาวทิยาลยัควนีส์แลนด ์ประเทศออสเตรเลีย 
-   ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บณัฑิต แผนกวชิาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารฝึกอบรม 
-    ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 27/2552 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-    ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DCP) รุ่นท่ี 118/2552 
การฝึกอบรมปี 2563 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : 3 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการและท่ีปรึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
2560 - ปัจจุบนั เลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มูลนิธิพฒันาไท ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ  
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ วนัที ่13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : ไม่มี  
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.09% (576,250 หุน้)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 8 
 

นายก าชัย บุญจริโชต ิ/ ช่ือ - นามสกลุเดมิ : ธนพล ประสาทเขตการณ์ 
กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 30 เมษายน 2556 

อายุ 59 ปี 

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

110/2557 
การฝึกอบรมปี 2563 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. เอทีพี 30 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เอทีพ ี30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : 1 แห่ง 
2529 - ปัจจุบนั หวัหนา้ส านกังานกฎหมายนิติพล 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ วนัที ่13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชายของนางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 9 
 

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

อายุ 54 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาโท วศิวกรรมบริหาร มหาวทิยาลยัเคโอ, ประเทศญ่ีปุ่น 
-   ปริญญาตรี วศิวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารฝึกอบรม :  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่น 171/2563 

การฝึกอบรมปี 2563 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง 
2563 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

บมจ. เอทีพี 30 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. อสมท. 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : 4 แห่ง 
2563 - ปัจจุบนั อนุกรรมการบริหารความเส่ียง ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิยัและ

นวตักรรม (สกสว.) 
2562 - ปัจจุบนั อนุกรรมการบริหารความเส่ียง ส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารโรงพิมพ ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2558 - ปัจจุบนั อนุกรรมการยทุธศาสตร์และบริหารความเส่ียง สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ  

(องคก์ารมหาชน) 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 10 
 

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

อายุ 49 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
-   ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประวตักิารฝึกอบรม  
การฝึกอบรมปี 2563 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร โครงการอบรมกา้วสู่ความเป็นมืออาชีพทางการเงิน MODERN CFO 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2559 - ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายปฎิบติัการ) บมจ. เอทีพี 30 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : 1 แห่ง 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.เอน็ พี อาร์ ทรานส์ ทวัร์ 
ประสบการณ์ท างานในอดตี 
2548 - 2559 ผูจ้ดัการฝ่ายบฎิบติัการ บมจ. เอทีพี 30 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ วนัที ่13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : 0.09% (570,625 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 11 
 

นางสาวพรรณี คูหาวลัย์  
ผู้จดัการอาวุโสฝ่ายการเงนิและบญัชี (CFO) 

อายุ 42 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาวชิาการบญัชีบริหาร วทิยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
-   ปริญญาตรี คณะบญัชี สาขาบญัชี มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
ประวตักิารฝึกอบรม 
-    ประกาศนียบตัร Orientation Course CFO Fofus on Financial Reoprting Class 2/2017 
การฝึกอบรมปี 2563 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร โครงการอบรมกา้วสู่ความเป็นมืออาชีพทางการเงิน MODERN CFO 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร แนวทางการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์  

COVID-19 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2560 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายการเงินและบญัชี บมจ. เอทีพี 30 (CFO) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในอดตี 
2549 - 2560 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บมจ. เอทีพี 30 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ วนัที ่13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 12 
 

นางสาวโชตกิา วรีะศิลป์ /  ช่ือ-นามสกลุมเดมิ : นางสาวจนิตนา วรีะศิลป์ 
ผู้จดัการฝ่ายการเงนิและควบคุม 

อายุ 37 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาโท คณะการจดัการและการท่องเท่ียว บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยับูรพา 
-   ปริญญาตรี คณะบญัชี สาขาบญัชี มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
ประวตักิารฝึกอบรม 
-    อบรมการใชง้านระบบ SET Link ตลาดหลกัทรัพยฯ์ / 2562 
-    เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยัง่ยนื ประจ าปี 2562 รุ่นท่ี 5 / ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
การฝึกอบรมปี 2563 
-    ประกาศนียบตัรหลกัสูตร แนวทางการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์  
     COVID-19 
-    หลกัสูตร กลยทุธ์บริหารการเงิน เพ่ือพลิกฟ้ืนองคก์รและสร้างการเติบโตในยคุ New Normal 
-    หลกัสูตร CFO Refresher Course รุ่นท่ี 1 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2557 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและควบคุม บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในอดตี 
2549 - 2557 ผูช่้วยอาวโุสผูต้รวจสอบบญัชี บจ. ส านกังาน อีวาย 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ วนัที ่13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 13 
 

นายอธิเมศร์ ฉัตรวรีย์โชต ิ/  ช่ือ-นามสกลุมเดมิ : นายวนิัย พุ่มพศิ  
ผู้จดัการอาวุโสฝ่ายปฎบิัตกิาร 

อายุ 42 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัราชภฎันครสวรรค ์
ประวตักิารฝึกอบรม :  
การฝึกอบรมปี 2563 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2562 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายปฎิบติัการ บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในอดตี 
2559 - 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายปฎิบติัการ บมจ. เอทีพี 30 
2553 - 2559 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายปฎิบติัการ บมจ. เอทีพี 30 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ วนัที ่13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 14 
 

นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 
ผู้จดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ/กรรมการบริหารความเส่ียง 

อายุ 45 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการอุตสาหกรรม) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
-   ปริญญาตรี คณะศิลป์ศาสตร์บณัฑิต (ภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ประวตักิารฝึกอบรม :  
การฝึกอบรมปี 2563 
- เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร 
- คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบกิจการ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. เอทีพี 30 
2559 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในอดตี 
2545 - 2559 ตวัแทนฝ่ายบริหารดา้นคุณภาพ บจ. ฟิลิปส์ อิเลก็ทรอนิกส์ (ปทท)  
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ วนัที ่13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : 0.02% (104,650 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : นอ้งสาวของนายก าชยั บุญจิรโชติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 15 
 

นายภาสกร เช่ียวชาญกจิ 
ผู้จดัการฝ่ายซ่อมบ ารุง 

อายุ 42 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาตรี  คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม สาขาออกแบบเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ประวตักิารฝึกอบรม :  
การฝึกอบรมปี 2563 
-  การใชง้านการบ ารุงรักษารถ HINO อยา่งถูกวธีิ  
-  การซ่อมบ ารุง และระบบไฟฟ้าเบ้ืองตน้รถ SCANIA 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2563 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายซ่อมบ ารุง บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในอดตี 
2557 - 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายซ่อมบ ารุง บมจ. เอทีพี 30 
2556 - 2557  หวัหนา้งานซ่อมบ ารุง บจ. เนชัน่แนล สตาร์ช แอนด ์เคมิเคิล (ไทยแลนด)์ 
2547 - 2555 หวัหนา้ส่วนวศิวกร บจ. สยามเดลมองเต ้
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ วนัที ่13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 16 
 

เลขานุการบริษัท 

นางสุกานดา พุทธรักษา/ช่ือ - นามสกลุ : สุกานดา กติตติานนท์ 

เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 44 ปี 

วุฒิการศึกษา 

-   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

-   ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา 

ประวตักิารฝึกอบรม  

-    อบรมพ้ืนฐานเลขานุการบริษทั ปี 2559 

-    อบรมการใชง้านระบบ SET Link ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปี 2562 

-    เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยัง่ยนื ประจ าปี 2562 รุ่นท่ี 5 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การฝึกอบรมปี 2563 

-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2559 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอทีพี 30 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในอดตี 

2554 - 2558 ผูจ้ดัการอาคาร บจ. ควอลิต้ี พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ วนัที ่13 มกราคม 2564 : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 ณ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2559 โดยมีมติแต่งตั้ง นางสุกานดา พทุธรักษา เป็น
ผูท้  าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
คุณสมบัตขิองเลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูค้ดัเลือกบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั โดยคดัเลือกจากบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมและสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัอาจเป็นบุคคลเดียวกนักบัเลขานุการ
คณะกรรมการบริษทัก็ได ้
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ  

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซ่ือสัตย์สุจริตตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ฯ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงไดก้ าหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ส าหรับเลขานุการบริษทัไวโ้ดยเฉพาะ ดงัน้ี  
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1. ใหค้  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารในขอ้กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทัท่ี
ตอ้งปฏิบติัตามและดูแลใหก้ารด าเนินกิจการของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปอยา่งราบร่ืน มีประสิทธิภาพสอดคลอ้ง
กบักฏหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. รับผิดชอบในการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ขอ้บงัคบั
ของบริษทั 

3. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

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

5. จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือนดัประชุม
คณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  

6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารพร้อมทั้งจดัส่งส าเนารายงานการมี
ส่วนไดเ้สียใหป้ระธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บ
รายงานนั้น 

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

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

อยา่งมีนยัส าคญั 
5. ไม่หาประโยชน์จากการใช้ขอ้มูลของบริษทัท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือการใช้

ทรัพยสิ์นหรือหาโอกาสทางธุรกิจในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑแ์ละหลกัปฎิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

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

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

ต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
2. ให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจมอบหมายใหก้รรมการท่านหน่ึงท่านใดปฏิบติัหนา้ท่ีแทนในช่วงเวลาท่ีเลขานุการ

บริษทัพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
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3. ประธานกรรมการแจง้ช่ือเลขานุการบริษทัต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบในต าแหน่งดงักล่าว 

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

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ บมจ. เอทพี ี30 บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

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

6 7 8 9 10 

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

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

16 17 18 19 20 

1 นายชาติชาย พานิชชีวะ x*,4x,5x*,^19.14 x*,@,^68.26,5! x** x,@,^25.00,4! x,@,^50.00 x,@,^2.86,5! 
2 ดร.ววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ x**,5x,#1,^11.69      
3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.14      
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,#2,^16.27      
5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/      
6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*,/      
7 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ 1x,2x,3x*,4x,/      
8 น.ส. นิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,^,B      
9 น.ส. พรรณี คูหาวลัย ์ 6x,#3      
10 น.ส. โชติกา วรีะศิลป์ 6x      
11 นายอธิเมศร์ ฉตัรวรียโ์ชติ 6x      
12 นางสุกานดา พทุธรักษา 6x,//      
13 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^      
14 นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ 6x      

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 23 
 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ บมจ. เอทพี ี30 บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

21 22 23 24 25 

1 นายชาติชาย พานิชชีวะ x*,4x,5x*,^19.14      
2 ดร.ววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ 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 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/      
6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*,/      
7 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ 1x,2x,3x*,4x,/      
8 น.ส. นิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,^,B   x,@,^99.94   
9 น.ส. พรรณี คูหาวลัย ์ 6x,#3      
10 น.ส. โชติกา วรีะศิลป์ 6x      
11 นายอธิเมศร์ ฉตัรวรียโ์ชติ 6x      
12 นางสุกานดา พทุธรักษา 6x,//      
13 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^      
14 นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ 6x      

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 24 
 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ บมจ. เอทพี ี30 บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

26 27 28 29 30 
1 นายชาติชาย พานิชชีวะ x*,4x,5x*,^19.14      
2 ดร.ววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ 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 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/      
6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*,/      
7 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ 1x,2x,3x*,4x,/      
8 น.ส. นิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,^,B      
9 น.ส. พรรณี คูหาวลัย ์ 6x,#3      
10 น.ส. โชติกา วรีะศิลป์ 6x      
11 นายอธิเมศร์ ฉตัรวรียโ์ชติ 6x      
12 นางสุกานดา พทุธรักษา 6x,//      
13 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^      
14 นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ 6x      

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 25 
 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ บมจ. เอทพี ี30 บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

31 
1 นายชาติชาย พานิชชีวะ x*,4x,5x*,^19.14  
2 ดร.ววิฒัน์ กรมดิษฐ ์ x**,5x,#1,^11.69 #4 
3 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^19.14  
4 นายปิยะ เตชากลู 1x,3x,5x,6x,#2,^16.27  
5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/  
6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*,/  
7 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ 1x,2x,3x*,4x,/  
8 น.ส. นิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,^,B  
9 น.ส. พรรณี คูหาวลัย ์ 6x,#3  
10 น.ส. โชติกา วรีะศิลป์ 6x  
11 นายอธิเมศร์ ฉตัรวรียโ์ชติ 6x  
12 นางสุกานดา พทุธรักษา 6x,//  
13 น.ส. ปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,6x,^  
14 นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ 6x  

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 26 
 

หมายเหตุ :  
1. x* : ประธานกรรมการ, x** : รองประธานกรรมการ, x : กรรมการ, 1x : กรรมการบริษทั, 2x* : ประธานกรรมการตรวจสอบ,2x : กรรมการตรวจสอบ, 3x* : ประธานกรรมการบริหาร

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

2.  บมจ. เอทีพี 30 โดยเป็นสดัส่วนการถือหุน้เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2564 แสดงตามส่วนท่ี 2-1 ขอ้ 7.2 ผูถื้อหุน้ของคณะกรรมการทั้งทางตรงและทางออ้ม แสดงเป็นกลุ่ม 
3. สดัส่วนการถือหุน้โดยกลุ่มพานิชชีวะ ประกอบดว้ย 

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

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

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

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

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

   เอกสารแนบ 1 - 27 
 

รายช่ือบริษัททีเ่กีย่วข้อง 

รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

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

และจดัการทรัพยอ่ื์นเก่ียวกบัโรงงาน คลงัสินคา้ 
2. ประกอบกิจการคา้ท่ีดิน ท าการจดัสรรท่ีดินและบา้น 
3. ประกอบกิจการพฒันา ซ้ือ ขาย อสงัหาริมทรัพยท่ี์อยู่
อาศยั 

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

5. บริษทั อมตะ ปิโตรเลียม จ ากดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์(เช่าสถานท่ีศูนยก์ารคา้พร้อม
บริการสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง) 

6. บริษทั กรมดิษฐ ์พาร์ค จ ากดั ใหเ้ช่าอาคารพร้อมทั้งใหบ้ริการและสาธารณูปโภคท่ี
เก่ียวขอ้งและใหเ้ช่าท่ีดิน 

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

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

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

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

ความเยน็ ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบพิมพ์
ดิจิตอล 

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

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

ผูผ้ลิต 
15. บริษทั ทุนไพบูลย ์จ ากดั ประกอบกิจการโฮลด้ิง 
16. บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) การประกนัวนิาศภยั 
17. บริษทั บางกอก คริสตลั จ ากดั อิฐแกว้ กระเบ้ือง-ผูผ้ลิต,คา้ส่ง 
18. บริษทั ไพบูลยธุ์รกิจ จ ากดั ใหเ้ช่าอาคารสถานท่ีและเฟอร์นิเจอร์ 
19. บริษทั ไพลกัษณ์ จ ากดั ประกอบธุรกิจโฮลด้ิง  
20. บริษทั สีมาธานี จ ากดั หอ้งพกั,อาหาร,เคร่ืองด่ืม,อ่ืนๆ 
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รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ 
21. บริษทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) ประกอบกิจการลงทุนในบริษทัอ่ืนๆ 
22. บริษทั อมตะ โฮลด้ิง จ ากดั นายหนา้ ตวัแทน ส่งออก อาหารกระป๋อง-ส่งออก 
23. บริษทั เอน็พีอาร์ ทรานส์ ทวัร์ จ ากดั ประกอบกิจการใหบ้ริการขนส่งพนกังาน 
24. Amata City Bien Hoa Joint Stock Company พฒันาอุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม 
25. บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จ ากดั ธุรกิจใหบ้ริการโครงข่ายเสน้ใยแกว้น าแสง เพ่ือยกระดบั

ระบบการส่ือสารโทรคมนาคมในนิคมอุตสาหกรรม 
26. Amata City Ha Long Joint Stock Company พฒันาอุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม 
27. Amata Asia (Myanmar) Limited โฮลด้ิง 
28. Amata Township Long Thanh Joint Stock Company พฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศเวยีดนาม 
29. Amata Long Thanh Joint Stock Company พฒันาอุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม 
30. Amata Asia Limited โฮลด้ิง 
31. บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) พฒันานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
32. บริษทั อสมท. จ ากดั (มหาชน) กิจการส่ือสารมวลชน 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 
บริษทัไม่มีบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 
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เอกสารแนบ 3 - 1 
 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฎบิัติงานของบริษัท 

(Compliance) 
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เอกสารแนบ 3 - 2 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดแ้ต่งตั้ง นางสาวอรอินทุ์ 
อินทร์เจริญสุข เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในมีคุณสมบัติ วุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน ดงัน้ี 
นางสาวอรอนิท์ุ อนิทร์เจริญสุข/ช่ือ-นามสกลุเดมิ : อ าภาพร มนพรมมา  
ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในบริษัท 

อายุ 34 ปี 

วุฒิการศึกษา 
-  ปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) สาขาบญัชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

ประวตักิารฝึกอบรม 
-  ประกาศนียบตัร ผูต้รวจสอบภายในวชิาชีพ (CPIAT) ของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2561) 
- หลกัสูตร “ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย” (CPIAT49) 
- อบรมการบริหารความเส่ียง COSO ERM 2017 ขั้นพ้ืนฐาน 
การฝึกอบรมปี 2563 
-  หลกัสูตร “TFRS 9 เคร่ืองมือทางการเงิน & TFRS 16 สญัญาเช่า” 
-  หลกัสูตร “เทคนิคและจุดท่ีตอ้งระมดัระวงั ส าหรับนกับญัชีในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบญัชี” 
-  หลกัสูตร “อพัเดพมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัปรับปรุงปี 2562” 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั ผูต้รวจสอบภายใน บมจ.เอทีพี 30 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่ : ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในอดตี 
2559 - 2560 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บมจ.เอทีพี 30 
2556 - 2558 หวัหนา้ฝ่ายบญัชี บมจ.เอทีพี 30 
2554 - 2555 พนกังานบญัชี บมจ.เอทีพี 30 
2552 - 2554 พนกังานบญัชี บจ.บี.เค.เซ็นเตอร์ 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่13 มกราคม 2564 : 
ตนเอง : 0.04% (246,950 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 
บริษทัไม่มีรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
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เอกสารแนบ 5 
อืน่ๆ 

 
 สารจากประธานกรรมการ 

 รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน 

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

 รายงาน และงบการเงิน 31 ธนัวาคม 2563 

 แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 

 สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 5- 2 
 

สารจากประธานกรรมการ 

เรียน ผูถื้อหุน้ทุกท่าน 
 

ภายใตส้ถานการณ์วิกฤตท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในปี 2563 ท่ีผ่าน

มาการลุกลามอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบในวงกวา้งอย่างรุนแรงทั่วโลก ทั้ งทางด้านสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ถึงแมว้า่ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษทัด าเนินธุรกิจอยา่งระมดัระวงั ควบคู่

ไปกบัการประเมินผลการบริหารอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือประเมินความเส่ียงของธุรกิจให้ทนัต่อเหตุการณ์ บริษทัสามารถผ่าน

วิกฤตคร้ังน้ีไปดว้ยกนักบัลูกคา้ คู่คา้และพนัธมิตรทางธุรกิจไดเ้ป็นอย่างดี เช่น ผลกระทบจากมาตรการ เร่ือง “การเวน้

ระยะห่างทางสงัคม (SOCIAL DISTANCING)” กลบัส่งผลใหลู้กคา้ขอใชบ้ริการรถรับส่งพนกังานเพ่ิมข้ึน เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดรั้บผลกระทบเพียงเลก็นอ้ยในช่วงคร่ึงปีแรก เน่ืองจากสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมการผลิต

ช้ินส่วนยานยนต ์ในปี 2563 มีแนวโนม้หดตวัตามอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ์ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ 

19 ท าใหกิ้จกรรมผลิตในห่วงโซ่ยานยนตช์ะลอในช่วงคร่ึงปีแรก เน่ืองจากก าลงัซ้ือทัว่โลกลดลงอยา่งรุนแรง ทั้งน้ี ลูกคา้ราย

หลกัของบริษทัยงัไม่มีนโยบายการลดจ านวนพนักงานและการลดสวสัดิการพนกังาน อีกทั้งราคาน ้ ามนัเฉล่ียลดลงจากปี 

2562 ถือเป็นผลดีต่อบริษทัท่ีสามารถบริหารตน้ทุนทางตรงไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษทัมีรายไดใ้นรอบระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

จ านวน 391.69 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิ 28.75 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงจากปี 2562 ในอตัราร้อยละ 38.59 ซ่ึงถือวา่เป็นส่วน

นอ้ยเม่ือเทียบกบัความรุนแรงของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

การบริหารธุรกิจภายใตส้ถานการณ์วิกฤตท่ีตอ้งใชค้วามรอบคอบ ระมดัระวงัเป็นพิเศษแลว้ บริษทัยงัประสบความ

สบความส าเร็จอยา่งสูงในการขยายฐานธุรกิจ โดยไดล้งนามในสัญญากบัลูกคา้ใหม่หลายราย มีมูลค่าสัญญามากกว่า 300 

ลา้นบาท และบริษทัยงัไดจ้ดัท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการทบทวนสถานการณ์เป็นระยะ 

เพ่ือประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน และปรับเปล่ียนแผนการด าเนินงาน เพ่ือลดผลกระทบทางธุรกิจท่ีอาจเกิดข้ึนได้

อยา่งทนัท่วงที 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยมุ่งเนน้การน าไปปฏิบติัในกระบวนการทางธุรกิจท่ีมี

ผลเป็นรูปธรรมอย่างแทจ้ริง ความมุ่งมัน่ของบริษทัในการใชแ้นวคิดดา้นความยัง่ยืนเป็นฐานรากในการบริหารงานและ

ด าเนินธุรกิจ เพ่ือส่งมอบประสบการณ์อนัทรงคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  

สุดทา้ยน้ี ผมและคณะกรรมการของบริษทั ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้น พนัธมิตรทางธุรกิจ และสถาบนัการเงินท่ีให้

ความไวว้างใจและสนบัสนุนบริษทัอยา่งต่อเน่ือง และขอขอบคุณผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัทุกๆ ท่านท่ีไดร่้วมมือกนั

ปฏิบติังานดว้ยความทุ่มเทอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ จนท าใหบ้ริษทัสามารถกา้วขา้มช่วงเวลาทา้ทายท่ีผา่นมาในระดบัท่ี

น่าพอใจมาก และผมมัน่ใจว่าดว้ยศกัยภาพของบุคลากรและโครงสร้างธุรกิจและสถานะทางการเงินท่ีเขม้แข็งจะท าให้

บริษทัขา้มผา่นวกิฤตเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควดิ 19 และเติบโตต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 5- 3 
 

วนัท่ี 25 มกราคม 2564 
 

 
 
 

 

นายชาติชาย พานิชชีวะ 
ประธานกรรมการ 
บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ  
 
เรียน  ผูถื้อหุน้ทุกท่าน  

 

คณะกรรมการบริษทัของบริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) เป็นผูรั้บผิดชอบในงบการเงินรวมของบริษทั รวมถึง
สารสนเทศ การเปิดเผยขอ้มูลและการน าเสนอทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 โดยงบการเงินดงักล่าว ได้
จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและใชน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะสม ซ่ึงถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และการใชดุ้ลย
พินิจและประมาณการตามความจ าเป็นอยา่งรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินอยา่งเพียงพอ ทั้งน้ี งบการเงินดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีเป็นอิสระของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั ไดใ้หค้วามส าคญัต่อหนา้ท่ีและความรับผิดชอบใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบริษทัมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเช่ือถือ รวมถึงไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุม
และระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมรวมถึงระบบการควบคุมภายในดา้นต่างๆ ท่ีมีประสิทธิผลเหมาะสม เพ่ือให้
มัน่ใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่าขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทั 
ตลอดจนเพ่ือไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญัในการน้ี 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระ เพ่ือท า
หนา้ท่ีสอบทานนโยบายการบญัชีและดูแลรับผิดชอบคุณภาพของขอ้มูลในรายงานทางการเงิน สอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ซ่ึงรวมถึงระบบการบริหารความเส่ียง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผย
ขอ้มูลรายการระหวา่งกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ดงักล่าวไดป้รากฏอยูใ่นรายงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และการ
ตรวจสอบภายในสามารถสร้างความเช่ือมัน่ไดอ้ยา่งมีเหตุผลวา่ งบการเงินรวมของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 มีความเช่ือถือไดต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
วนัท่ี 25 มกราคม 2564 
 

 
 

นายชาติชาย พานิชชีวะ 
ประธานกรรมการ 
บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
เรียน  ผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ไดรั้บการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการ

ของบริษทั เพื่อใหบ้ริษทัมีการด าเนินงานท่ีโปร่งใสมีมาตรฐาน มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหารจดัการความเส่ียง มี
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการจดัท าและเปิดเผยรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
เป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน คือ  

1. นางสุวรรณี ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายก าชยั บุญจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ 

 โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด และมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 คร้ัง และคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีและ
พิจารณาในเร่ืองส าคญัต่างๆ โดยสรุป ดงัน้ี  
1. พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2563 ของบริษทั ซ่ึงผ่านการสอบทานและ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดยไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจ าปีเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ การจดัท างบการเงินมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ ทนัต่อเวลา การปฏิบติั
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปก่อนเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่: ในปี 2563 บริษทัได้จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูต้อง เพียงพอตำมท่ี
ควรในสำระส ำคัญ และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป 

2. สอบทานความเหมาะสมของรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลของรายการดงักล่าวตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัมีกระบวนการพิจารณาท่ีโปร่งใสเป็น
ธรรมและมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า: รำยกำรดังกล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบริษัทมีควำม
สมเหตสุมผลและมีกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอ ถกูต้องและครบถ้วนแล้ว 

3. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบจากรายงานการตรวจสอบภายในของ
ผูต้รวจสอบภายในทุกไตรมาส ซ่ึงครอบคลุมระบบงานท่ีส าคญัของบริษทั ตลอดจนติดตามและให้ค  าแนะน าต่างๆ 
กบัผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือให้มัน่ใจวา่ฝ่ายจดัการไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน 
และกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า: บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในโดยรวมท่ี
เพียงพอ และเหมำะสม ไม่พบข้อบกพร่องท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

4.         การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนด กฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน
การปฏิบติังานให้เป็นไปตามหลกัของกฎหมาย และแนวทางปฏิบติัท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
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เพื่อให้บริษทัมีการด าเนินงานท่ีถูกตอ้งและโปร่งใส สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย 

5. การพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้งและเสนอ
ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษทัประจ าปีตามเกณฑ์การประเมินของบริษทั ได้แก่ ความเป็นอิสระในการ
ปฏิบติังาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบติังาน และผูส้อบบญัชีมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยมีมติน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัก่อนเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยไดแ้ต่งตั้ง 
บริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2563 ดงัน้ี  
1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ 
2. นายณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร ทะเบียนเลขท่ี 5730 และ/หรือ 
3. นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ   ทะเบียนเลขท่ี 5874  

 
  
วนัท่ี 25 มกราคม 2564 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

นางสุวรรณี ค ามัน่ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 
เรียน  ผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

คณะกรรมการบริษัท เอทีพี  30 จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ ง คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการบริษทัในการก ากบัดูแลการบริหารจดัการความเส่ียงขององคก์รใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ีตั้งไว ้
ภายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้สร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือให้กบัผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงชุดปัจจุบนั ประกอบด้วยกรรมการผูมี้ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินธุรกิจ จ าานวน 4 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายปิยะ เตชากลู กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นางสาวนิชานนัท ์ รัตนเกต ุ กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
ผลการปฎบิัตงิานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในปี 2563 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ท าหน้าท่ีก าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียงองค์กรและ
กระบวนการบริหารความเส่ียงตามบทบาทหนา้ท่ีในกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และเสนอแนะแนวทางในการ
บริหารจดัการความเส่ียงให้เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์การด าเนินงาน
และแผนธุรกิจ รวมทั้งสนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเส่ียงในทุกระดบัทัว่ทั้งองคก์รอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐาน ส าหรับในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดมี้การประชุมเพ่ือก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงตาม
กรอบมาตรฐานสากล COSO ERM 2017 โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของการปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้งัต่อไปน้ี  
1. ก าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร ให้มีความเหมาะสม สอดคลอ้งไปกบัแผนกลุยทธ์และการ

ด าเนินงานของบริษทั ท่ามกลางสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะการเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-
19) ท่ีอุบติัใหม่ในปี 2563 

2. ติดตาม ประเมินผล และให้ขอ้เสนอแนะต่อการด าเนินงาน และโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษทัเป็นระยะ เพ่ือให้
มัน่ใจไดว้่าผูบ้ริหารไดพิ้จารณาความเส่ียงจากการลงทุนให้อยู่ภายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดเ้ป็นส าคญั มี
แนวทางในการก าหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเส่ียง (Mitigation Plan) ท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถน าไป
ปฏิบติัใชไ้ดจ้ริง เพ่ือบรรเทาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

3. พิจารณาให้ขอ้คิดเห็นและความเห็นชอบต่อการจัดท ารายการความเส่ียงองค์กรประจ าปี 2563 โดยก าหนดให้
สอดคลอ้งกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจ แผนกลยทุธ์ และเป้าหมายองคก์ร 

4. รายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์รใหค้ณะกรรมการบริษทั รับทราบ 
โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความเห็นว่า ในรอบปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษทัไดพ้ฒันาระบบบริหาร

ความเส่ียงขององคก์รให้ครอบคลุมปัจจยัเส่ียงทุกดา้นมีการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยบริษทัไดมี้การบริหารจดัการความเส่ียงส าคญัระดบัองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและควบคุม
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
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วนัท่ี 25 มกราคม 2564  

ในนามคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
 

 

นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 





 

 

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 

  



5 

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 



 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 
หนำ้ท่ี 4 

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 ์
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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
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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 ้



 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 
หนำ้ท่ี 12 

 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
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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 

 
 

 (ลงช่ือ)........................................... 
 (ดร.ววิฒัน์ กรมดิษฐ)์ 
 กรรมกำรผูอ้  ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทั 
  
  
 (ลงช่ือ)........................................... 
 (นำยปิยะ เตชำกลู) 
 กรรมกำรผูอ้  ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทั 

 


