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VISION, MISSION AND OPERATIONAL 
STRATEGY 

วิสัยทัศน์: เราจะเป็นผูน้ าในการให้บริการรับส่งบุคลากรแก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งมัน่
พฒันาการบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริการและสร้างมาตรฐานการให้บริการจนเป็นท่ียอมรับ
ในระดบัสากล 

พันธกิจ 1.รักษาฐานธุรกิจให้เขม้แข็ง เสริมสร้างการเติบโต และขยายฐานธุรกิจอย่างต่อเน่ืองสู่ความ
ยัง่ยืน 2.การปรับใช้เทคโนโลยีในการให้บริการและควบคุมการเดินรถเก่ียวเน่ืองกบัความปลอดภยัเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผูใ้ช้บริการ 3.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
         กลยุทธ์การด าเนินงานของบริษัท 1.การรักษาฐานลูกคา้เดิมควบคู่กับสร้างฐานลูกคา้ใหม่ด้วยการ
ใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ 2.การพฒันาระบบปฏิบติัการและมาตรฐานการ
ให้บริการรับส่งบุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยยึดหลกัความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญัตามนโยบายในการ
ใหบ้ริการ Safety, Reliability and Comfort 3.การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรใหไ้ดม้าตรฐาน 
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF 
DIRECTORS 

 ปี 2564 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของไทย
ยงัคงอยูใ่นภาวะหดตวั เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ชีวิตและการประกอบธุรกิจอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้อยา่งไรก็ตาม
บริษทัไดติ้ดตามและประเมินสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด เพื่อ
ปรับตวัใหส้ามารถด าเนินงานภายใตภ้าวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง
ไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ในระหว่างปีบริษทัไดอ้อกและจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทุนจ านวน 65,000,000 หุน้ แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคล
ในวงจ ากดั (Private Placement: PP) ใหแ้ก่บริษทั โตโยตา้ ทูโช 
ไทย โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ท าให้บริษทัมี
ทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 170,577,514.50 บาท เพื่อน าเงินท่ี
ไดรั้บมาใชต้ามโครงการลงทุนรถโดยสารใหม่ อาทิ ค่าใชจ่้าย
ค่าแรงและผลประโยชน์ของนกัขบัและพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัรถโดยสาร ค่าบริการเก่ียวกบัเทคโนโลยสี าหรับ
กระบวนการเดินรถโดยสาร และเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อ
สนบัสนุนการบริการเดินรถโดยสารและความสะดวกสบายใหแ้ก่
ผูใ้ชบ้ริการ ทั้งยงัสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผู ้
มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มถึงการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน รวมถึง 

 
นายชาติชาย พานิชชีวะ 
ประธานกรรมการบริษัท 

 

ฐานะทางการเงินของบริษทัใหแ้ขง็แกร่งขึ้นส าหรับรองรับการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทั ซ่ึงภายหลงัการเพิ่มทุนดงักล่าว 
บริษทัไดรั้บเงินจ านวน 64,350,000 บาท และน าเงินท่ีไดม้าใชต้ามวตัถุประสงคข์า้งตน้ 

ภายใตค้วามทา้ทา้ยท่ีเกิดขึ้นจากสถานการณ์ดงักล่าว ท าใหบ้ริษทัตอ้งวางแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีรัดกุมดว้ยความ
ระมดัระวงั เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัและเสริมสร้างการเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื แต่บริษทัยงัสามารถสร้าง
รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีเพิ่มขึ้นโดยมีลูกคา้รายใหม่จ านวน 12 รายและมีการลงทุนรถโดยสารใหม่จ านวน 169 คนั ซ่ึงถือ
เป็นการซ้ือรถโดยสารจ านวนมากท่ีสุดจากอดีตท่ีผา่นมา เพื่อใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีเพิ่มขึ้นในไตรมาส 2 จ านวน 65 คนัและ
เร่ิมรับรู้รายไดใ้นไตรมาส 3 เป็นตน้มา และจ านวน 77 คนัในไตรมาส 4 เพื่อใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในไตรมาส 4 และตน้ปี 
2565 โดยในการจดัเตรียมรถโดยสารดงักล่าว ท าใหมี้ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มขึ้นในไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ของปี 2564 อีกทั้ง
ราคาน ้ามนัดีเซลเฉล่ียทั้งปีมีความผนัผวนเพิ่มขึ้นประมาณ 6 บาทต่อลิตรเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

ส าหรับปี 2565 คาดวา่เศรษฐกิจมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัจากการผอ่นคลายมาตรการควบคุมโรค และมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจของภาครัฐ โดยบริษทัยงัคงด าเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูมี้
ส่วนไดเ้สียเป็นส าคญั บริษทัจึงตอ้งวางแผนปรับแผนกลยทุธ์ส าหรับปี 2565 ในการลดตน้ทุนบริการ การน าเทคโนโลยี
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เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการกระบวนการเดินรถ การขยายพื้นท่ีการใหบ้ริการในนิคมอุตสาหกรรมภาคกลางจาก
เครือข่ายพนัธมิตร และการต่อยอดเสริมสร้างการเติบโตในการบริหารจดัการรถไฟฟ้า โดยยดึหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
การบริหารจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพต่อส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจและการใหบ้ริการ
อยา่งมีความรับผิดชอบพร้อมทั้งส่งเสริมใหผู้ใ้ชบ้ริการมีโอกาสไดรั้บประสบการณ์ท่ีดียิง่ขึ้น รวมถึงการด าเนินกิจกรรมอ่ืน
ทั้งในมิติส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล (Environment, Social & Governance : ESG) อนัจะน าไปสู่การเสริมสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื 

ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มและผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามไวว้างใจและ
สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัดว้ยดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณคณะผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านส าหรับความ
ทุ่มเทในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้กบับริษทัอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ โดยขอให้เช่ือมัน่ว่าคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของบริษทัจะมุ่งมัน่ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความส านึกและความรับผิดชอบเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัประสบ
ความส าเร็จและเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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REPORT ON THE RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF 
DIRECTORS TO FINANCIAL REPORTS 

 

 คณะกรรมการบริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) เป็น
ผูรั้บผิดชอบในงบการเงินของบริษทั ประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล 
สารสนเทศ และตวัเลขทางการเงินท่ีปรากฏในแบบ 56-1 One 
Report  

 ส าหรับปี 2564 บริษทัจดัท างบการเงินดงักล่าวตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยใชเ้กณฑก์ารบญัชี
ส าหรับกิจการท่ีด าเนินการต่อเน่ืองเป็นไปตามนโยบายการ
บญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอและการใชดุ้ลยพินิจและ
ประมาณการอยา่งสมเหตุสมผลและรอบคอบ รวมทั้งมีการ
เปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยา่งเพียงพอ      

 
นายชาติชาย พานิชชีวะ 
ประธานกรรมการบริษัท 

 

  ทั้งน้ี งบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบซ่ึงไดรั้บการแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ท่ีเป็นอิสระจากบริษทั 
  คณะกรรมการบริษทั ไดใ้ห้ความส าคญัต่อหนา้ท่ีและความรับผิดชอบใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษทัมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและน่าเช่ือถือ รวมถึงไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน
และระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหม้ัน่ใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลวา่ขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทั ตลอดจนเพื่อไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมี
สาระส าคญัในการน้ี   

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ี
สอบทานนโยบายการบญัชีและคุณภาพของขอ้มูลในรายงานทางการเงิน สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และระบบการบริหารความเส่ียง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหวา่งกนั โดยแสดงความเห็นในเร่ืองดงักล่าว
ไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ      
     คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจท าใหเ้ช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่
งบการเงินดงักล่าว ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานการเงิน กฎหมาย และกฏระเบียบ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF THE AUDIT 
COMMITTEE 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
ไดรั้บการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้บริษทัมีการ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและน่าเช่ือถือตามนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง โดยการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในและระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมทั้งการ
สอบทานงบการเงินดงักล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน คือ 

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

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระตามหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรของบริษทั โดยวาง
แนวทางใหบ้ริษทัมีการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
สอดคลอ้งกบัระเบียบ กฎเกณฑ ์และแนวปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและหน่วยงานก ากบัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี
ดว้ยความโปร่งใส ยติุธรรม เช่ือถือได ้สามารถตรวจสอบได ้มีระบบ
การถ่วงดุลอ านาจในการปฏิบติังานและตดัสินใจเพื่อผลประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

 
นางสุวรรณี ค ามั่น 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ท่ีผ่านมาดังนี้ 
- การจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 คร้ัง โดยกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน 
- รายงานทางการเงิน สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี โดยพิจารณารายการท่ีมีสาระส าคญั 

นโยบายบญัชี การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการร่วมประชุมเพื่อสรุปความเห็นของผูส้อบ
บญัชีต่องบการเงินดงักล่าว รายการส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) และขอ้มูลอ่ืน ท่ีจะปรากฏใน
รายงานของผูส้อบบญัชี 
ความเห็นส าหรับปี 2564 บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินดงักล่าวอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมี
ระบบควบคุมภายในท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญั 

- การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน พิจารณาก าหนดและประเมินแผนการสอบทานระบบควบคุมภายในประจ าปีทุกปี
ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทั โดยมอบหมายผูต้รวจสอบภายในท าการสอบทานตามแผนการสอบทานระบบ
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ควบคุมภายในประจ าปีและรายงานผลรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสรุปแนวทางปรับปรุง/ แกไ้ข/ 
เสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในเร่ืองท่ีท าการสอบทาน 

   ความเห็นส าหรับปี 2564 บริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม โดยไม่พบขอ้บกพร่องท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

- การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นตามหลกัเกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยง
กนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมาย โดยเป็นรายการ
ท่ีปกติทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ 

          ความเห็นส าหรับปี 2564 บริษทัมีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นตามเง่ือนไขการประกอบกิจการปกติและไดเ้ปิดเผยรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนัหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทุกรายการอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

- การปฎิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนด กฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สอบทานการปฏิบติังานให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องกฎหมาย คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัอย่าง
เคร่งครัด  

     ความเห็นส าหรับปี 2564 บริษทัได้ด าเนินงานเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย ์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยมิได้มีข้อเรียกร้อง/ ค่าเสียหาย/ ฟ้องร้อง/ ลงโทษ/ ค่าปรับจาก
หน่วยงานต่างๆ ดว้ยความโปร่งใสและถูกตอ้ง 

- การพิจารณาผูส้อบบญัชี อาทิ การแต่งตั้ง การสอบทานค่าตอบแทน และการถอดถอนประจ าปีทุกปี โดยการประเมิน
ตามเกณฑ์ของบริษทั ไดแ้ก่ ความเป็นอิสระ ผลงาน คุณภาพและคุณสมบติัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัก่อนเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกปี  
ส าหรับปี 2565 ไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทั

ดงัน้ี 
ล าดับ รายช่ือ ทะเบียนลขท่ี รายละเอยีด 

1. นายปรีชา อรุณนารา 5800 และ/หรือ 
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์ 5419 และ/หรือ 
3. นางสาววธู ขยนัการนาวี 5423  
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MESSAGE FROM THE CHIRMAN OF THE RISK 
MANAGEMENT COMMITTEE 

 คณะกรรมบริหารความเส่ียงของบริษทั เอทีพี 30 จ ากดั 
(มหาชน) ไดรั้บการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริษทั 
ซ่ึงไดใ้หค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการความเส่ียง โดยเฉพาะ
การจดัการความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายทางธุรกิจของบริษทัท่ีจะเป็นผูน้ าดา้นธุรกิจใหบ้ริการรถ
โดยสารขนส่งบุคลากรระหว่างแหล่งท่ีพกัอาศยัในเขตชุมชน ไป
ยงัโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการในเขตนิคม
อุตสาหกรรมในภาคตะวนัออก โดยการลดโอกาสความเส่ียงท่ีจะ
เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ 
ควบคู่กบัการสร้างมูลค่าทางธุรกิจสู่ความยัง่ยนืใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผู ้
มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ประกอบดว้ยกรรมการ 5 ท่าน คือ 

1. คุณประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

2. คุณปิยะ เตชากูล กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. คุณนิชานนัท ์รัตนเกต ุ กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. คุณธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. คุณปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ กรรมการบริหารความเส่ียง/ 

เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

 

 
นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

          ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดป้ฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรของ
บริษทั โดยก าหนดนโยบาย เสนอแนะแนวทางการบริหารความเส่ียง ก าหนดกรอบมาตรฐาน COSO ERM 2017 และ
กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงรวมถึงการก ากบัดูแลใหค้รอบคลุมกลยทุธ์หลกั
ของบริษทั และสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงการพิจารณาติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงอยา่ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ท่ีผ่านมาดังนี้ 
- การจดัประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจ านวน 1 คร้ัง โดยกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน 
- ก าหนดกรอบบริหารความเส่ียง ทบทวนปัจจยัความเส่ียง และผลกระทบความเส่ียงเพื่อก าหนดแผนการบริหาร

ความเส่ียงอยา่งเป็นระบบตามมาตรฐานโดยคลอบคลุมทางดา้นเศรษฐกิจ การเงิน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจน
บริหารความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม่ทั้งปัจจยัภายในและภายนอกโดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเจริญเติบโตอยา่งมัน่คง
ของบริษทั 
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- การใหก้ารดูแลบริหารจดัการความเส่ียงท่ีส าคญัเพื่อลดโอกาสความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตท่ีอยูใ่นระดบัท่ี
ยอมรับไดแ้ละสามารถน าความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นมาใชเ้ป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ของบริษทั 

- รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่บริษทัมีการบริหารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัระบบควบคุมภายในและแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนการติดตามอย่าง
ใกลชิ้ด เพื่อใหส้ามารถจดัการและควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดไ้ม่กระทบต่อเป้าหมายของธุรกิจ ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าใหบ้ริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงคก์ารด าเนินธุรกิจตามแผนงานท่ีวางไวแ้ละสร้างมูลค่าเพิ่ม
ใหแ้ก่บริษทัอยา่งย ัง่ยนื 

           ความเห็นส าหรับปี 2564 มีผลการด าเนินของบริษทัเป็นไปตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีวางไว ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ 56-1 ONE REPORT 
 

11 

 

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF THE CORPORATE 
GOVERNANCE COMMITEE 

 

     คณะกรรมก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เอทีพี 30 จ ากดั 
(มหาชน) ไดรั้บการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริษทั 
ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. คุณประเสริฐ 
อคัรประถมพงศ ์

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ 

2. คุณธานินทร์ 
หิรัญปัณฑาพร 

กรรมการไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 

กรรมการก ากบัดูแล
กิจการ 

3. คุณปิยะ เตชากูล กรรมการบริหาร กรรมการก ากบัดูแล
กิจการ 

      คณะกรรมก ากบัดูแลกิจการของบริษทัไดป้ฏิบติังานตามหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรของบริษทัและการ
สนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั โดยจดัท า
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายการต่อตา้น
คอร์รัปชัน่ นโยบายความยัง่ยนื จริยธรรมทางธุรกิจและขอ้พึง
ปฏิบติัในการท างานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานก ากบัดูแลบริษทั   

นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ 
ประธานกรรมก ากบัดูแลกจิการ 

 

     ตลอดจนการก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และการวางแผนพฒันาอยา่งย ัง่ยืนเพื่อให้องคก์รมีการ
เติบโต 
โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ท่ีผ่านมาดังนี้ 
- พิจารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ

บริษทัจดทะเบียน รวมถึงการก าหนดแนวทางการพฒันาการก ากบัดูแลกิจการในดา้นต่างๆ 
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงรายงานความยัง่ยนืประจ าปี 2564 โดยเพิ่ม หัวขอ้ประเด็นความยัง่ยนืเร่ืองแนวทางการ

ปฏิบติังานตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance) จากหวัขอ้เดิมการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance) 
และการบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
ความเห็นส าหรับปี 2564 มุ่งมัน่พฒันาการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการเพื่อให้บริษทัไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจและนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
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MESSAGE FROM THE NONMINATION AND 
REMUNERATION COMMITTEE 

 

     คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทั เอทีพี 
30 จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการ
บริษทั ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายก าชยั  
บุญจิรโชติ 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายประเสริฐ  
อคัรประถมพงศ ์

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายชาติชาย  
พานิชชีวะ 

กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

      คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัได้
ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัร
ของบริษทัและการสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
บริษทัดา้นการพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์นโยบายการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงการสรรหา คดัเลือกและเสนอช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการท่ี
ก าหนดไวโ้ดยสอดคลอ้งตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทัเพื่อเสนอเขา้รับการแต่งตั้งในการด ารงต าแหน่งกรรมการ
และผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร 

 
นายก าชัย บุญจิรโชติ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ท่ีผ่านมาดังนี้ 
- พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยและผูบ้ริหารระดบัสูง ตามนโยบายการ

ก าหนดค่าตอบแทน อาทิ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ขนาดธุรกิจ สภาพแวดลอ้ม ผลการด าเนินงาน โดยเปรียบเทียบกบั
อตัราผลตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ
เสนออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  

- พิจารณาและใหค้วามเห็นการเสนอรายช่ือกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการใหม่ การทดแทนกรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่ง/ วาระ/ ลาออก ตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาตามคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั ส าหรับการสรร
หากรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาตามคุณสมบติัขอ้ก าหนดของประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนโดยกรรมการทุกท่านสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั และเสนออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  
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- พิจารณารับทราบและใหค้วามเห็นในเร่ืองท่ีส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษทั อาทิ นโยบายดา้นแผนสืบทอด
ต าแหน่ง นโยบายค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 
ความเห็นส าหรับปี 2564 มุ่งมัน่พฒันาการด าเนินงานเพื่อใหบ้ริษทัไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณธุกิจและนโยบาย
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีภายใตธ้รรมาภิบาลเพื่อให้องคก์รเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
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FINANCIAL SUMMARY 
The company’s revenue structure for 2019 to 2021 is as follows: 
 

 2019 2020 2021 

Service income ATP30 390.55 348.02 440.72 
Service incomeAffiliate 66.41 43.07 53.08 
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เป้าหมายของบริษัท: ภายใน 1 ปี บริษทัยงัมุ่งเนน้การให้บริการรับส่งบุคลากรเป็นกลยทุธ์หลกั คือการรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายลูกคา้ราย
ใหม่การเติบโตมากกว่า 20% จากการลดตน้ทุนบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยี ขยายพ้ืนท่ีการให้บริการ อีกทั้งแผนการเพ่ิมรถโดยสาร
จ านวน 100-150 คนั สามารถเติบโตตามเป้าหมายท่ีวางไว ้และมีอตัราการก าไรขั้นตน้ 25% เขา้สู่อตัราก าไรสุทธิท่ี 10% หลกัๆ มาจากการ
ควบคุมค่าใชจ้่ายในการบริหารให้คงท่ีเท่ากบัปีท่ีผา่นมา อีกทั้งการน ารถไฟฟ้ามาให้บริการ, ระยะเวลา 1-3 ปี บริษทัจะขยายบริการให้

ครอบคลุมพ้ืนท่ีภายในประเทศมากขึ้น และน าเทคโนโลยคีวบคุมกระบวนการเดินรถท่ีเรียกว่า Model Smart Mobility เพื่อรองรับการให้บริการ
ท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและสร้างการเติบโตในอนาคตท่ีย ัง่ยืน อีกทั้งช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความแตกต่างจากคู่แข่งได ้
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Ratio summary 
 

Ratio  YE2019 YE2020 YE2021 

Liquidity Ratio     
อัตราส่วนสภาพคล่อง = 0.81 0.71 0.66 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว = 0.67 0.64 0.60 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = 0.81 0.71 0.67 
อัตราส่วนหมนุเวียนลูกหนีก้ารค้า = 7.82 6.57 7.30 

ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลี่ย Day 47 56 50 
อัตราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้ = 11.70 10.46 11.91 

ระยะเวลาช าระหนี ้ Day 31 35 31 
วงจรเงินสด (Cash Cycle) Day 16 21 19 

Profitability Ratio     
อัตราก าไรขั้นต้น % 25.69 22.53 20.52 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน % 14.79 11.56 10.89 
อัตราส่วนรายได้อ่ืนต่อรายได้รวม % 0.42 0.16 0.36 
อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 186.39 241.08 234.05 

อัตราก าไรสุทธิ % 10.20 7.34 6.68 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 12.64 6.96 7.21 

Efficiency Ratio     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 6.35 3.70 3.62 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 16.82 13.84 13.20 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = 62.28 50.39 54.15 

Financial Policy Ratio     
อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = 0.86 0.95 1.22 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ = 9.71 9.78 9.51 

หนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้ต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ค่าเส่ือม
ราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBIDA) 

= 2.13 2.85 3.85 

หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อก าไรก่อนดอกเบีบ้จ่าย ภาษีเงินได้ (EBIT) = 266.20 307.16 502.96 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน = 1.31 0.97 0.82 

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 55.59 67.81 65.07 
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BOARD OF DIRECTORS 
 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 8 ท่าน รายละเอียดดังนี้ 
ล าดับ รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ ได้รับการแต่งตั้ง 

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 20 ตุลาคม 2548 
2. ดร. วิวัฒน์ กรมดษิฐ์ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร 20 ตุลาคม 2548 
3. นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร 20 ตุลาคม 2548 
4. นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการ กรรมการไม่เป็นผู้บริหาร 20 ธันวาคม 2558 
5. นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร กรรมการ กรรมการไม่เป็นผู้บริหาร 1 เมษายน 2564 
6. นางสุวรรณี ค ามั่น กรรมการอิสระ กรรมการไม่เป็นผู้บริหาร 25 ธันวาคม 2558 
7. นายก าชัย บุญจิรโชต ิ กรรมการอิสระ กรรมการไม่เป็นผู้บริหาร 25 ธันวาคม 2558 
8. นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการไม่เป็นผู้บริหาร 25 กุมภาพนัธ์ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

นาย
ธานินทร์

นาย
ประเสริฐ

นางสม
หะทัย

นางสุวรรณี
นายชาติ
ชาย

นายปิยะ นายก าชัย ดร. ววิฒัน์
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GENERAL INFORMATION 
ช่ือบริษัท บริษัท เอทีพ ี30 จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทธุรกิจ บริการ (การให้บริการรับส่งบุคลากร) 
เลขท่ีประจ าตัวผู้เสียภาษี 0107558000105 

ส านักงานใหญ่ 9/30 หมู่ 9 ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 
โทรศัพท์/ โทรสาร 038-468-788 

สาขามาบตาพุด ระยอง 13/3 ถนนมาบชลูด-แหลมสน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 
โทรศัพท์/ โทรสาร 038-683-151/ 038-337-667 

เวบ็ไซต์บริษัท www.atp30.com 
จ านวนหุ้นสามัญ 682,310,058 หุ้น 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ 
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน             ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรือ 
นายณัฐวุฒิ สันติเพช็ร                ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730 

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท เดอะ โกลเด้น ทรี ลีกัล จ ากัด  
บริษัท ติลลีกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

ผู้ควบคุมบัญชีและการเงิน นางสาวพรรณี คูหาวัลย์/ Pannee@atp30group.com/ 064-848-3656 
ผู้ตรวจสอบภายใน นางสาวอรอินทุ์  อินทร์เจริญสุข / Oonin@atp30group.com/ 082-716-1567 
เลขานุการบริษัท นางสุกานดา พุทธรักษา / Sukarnda@atp30group.com/ 063-903-0049 
นักลงทุนสัมพันธ์ นางสาวโชติกา วีระศิลป์ / Chotiga@atp30group.com/ 038-468-789/ 091- 774-4432 
ทรัพยากรบุคคล นางกาญจนา จันทร์เกษม / Kanjana@atp30group.com/ 038-468-788/ 082-716-0588 

 
 
 

ข้อพพิาททางกฎหมาย บริษัทไม่มีข้อพพิาททางกฏหมายท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อการด าเนินธุรกจิอย่างมีนัยส าคัญ 
 

 
 

mailto:Oonin@atp30group.com
mailto:Sukarnda@atp30group.com/
mailto:Sukarnda@atp30group.com/
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1. โครงสร้างและการด าเนินงานของบริษัท 

  

1.1      นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
 บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นผูใ้ห้บริการรถโดยสารรับส่งบุคลากรระหว่างแหล่งท่ีพกัอาศยัในเขตชุมชนไปยงัโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออก ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตผูป้ระกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
จากกรมการขนส่งทางบกและมาตรฐานการบริหารความปลอดภยัทางถนน (BSI ISO39001: 2012 Road traffic safety management system) มาใช้
ในการบริหารจดัการกระบวนการเดินรถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการต่อลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด ทั้งยงัให้ความส าคญัในการ
พฒันาคุณภาพของพนกังานโดยเฉพาะนกัขบัตั้งแต่กระบวนการสรรหาค่าตอบแทนและสวสัดิการ การอบรม การสร้างจิตส านึกในการให้บริการ
และปลูกฝังการใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตและทรัพยสิ์นของผูโ้ดยสารและผูร่้วมใชเ้ส้นทาง โดยยึดหลกันโยบายท่ีส าคญัดงัน้ี 
• หลักความปลอดภัย (Safety) 

- บริษทัร่วมกบัอมตะดิคอล เซนเตอร์ ซ่ึงเป็นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชีวะอนามยัไดจ้ดัท ามาตรฐานสุขภาพของพนกังานและนกัขบั
ตามมาตรฐานสากลของผูข้บัขี่รถยนตส์าธารณะเพื่อเป็นแนวทางในการคดัเลือกพนกังานขบัรถของบริษทั 

- บริษทัไดจ้ดัให้มีการสุ่มตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติดกบันกัขบัในการปฏิบติัการขบัรถอย่างต่อเน่ือง จากนั้นรายงานให้ลูกค้า
ทราบโดยตรง 

- บริษทัไดติ้ตตั้งระบบติดตามพฤติกรรมการขบัรถบนรถโดยสารทุกคนัท่ีให้บริการเพ่ือตรวจสอบพฤติกรรม (Unsafe action) ของนกั
ขบัทุกคน 

- บริษทัไดจ้ดัให้มีโครงการส ารวจสภาวะไม่ปลอดภยั (Unsafe condition) บนเส้นทางท่ีให้บริการ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่พนกังานขบั
รถเพื่อรณรงคไ์ม่ให้เกิดอุบติัเหตุอยา่งต่อเน่ือง  

• หลักความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
- บริษทัไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมใชค้ชัซีและเคร่ืองยนต์ใหม่ (ป้ายแดง) ในการประกอบรถบสัส าหรับรับส่งบุคลากร แทนรถบสัท่ีประกอบจาก

ช้ินส่วนอะไหล่เก่าเพ่ือเป็นการลดปัญหารถเสียในระหว่างการให้บริการ 
- บริษทัไดจ้ดัให้มีการตรวจเช็คและท าการซ่อมบ ารุง ( Preventive maintains ) อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองเพื่อป้องกนัปัญหารถเสีย

ระหว่างให้บริการ 
- บริษทัไดจ้ดัให้มีคู่มือการท างานของพนกังานขบัรถและการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองให้พนกังานขบัรถไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของ

งานท่ีรับผิดชอบ 
- บริษัทได้จัดให้มีระบบ GPS ในการติดตามการปฏิบัติงานบนรถโดยสารแบบ Real time โดยมีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการติดตามการให้บริการและช่วยเหลือนกัขบัตลอดเวลา  
- บริษทัไดจ้ดัให้มีหน่วยบริการเคล่ือนท่ี Mobile Unit เพื่อท าการซ่อมแซมรถท่ีให้บริการไดต้ลอดเวลา 

• หลักความสะดวกสบาย (Comfort) 
- บริษทัไดร่้วมกบัอู่ต่อตวัถงัท าการออกแบบรถท่ีใชใ้นการรับส่งพนกังานโดยเฉพาะท าให้รถท่ีให้บริการมีคุณสมบติัเหมาะสมกบั

ลกัษณะงานรับส่งพนกังาน ทั้งในดา้นความสะดวกสบาย การท าความสะอาด ตลอดจนการป้องกนัปัญหาเร่ืองโรคระบาดต่างๆ  
- บริษทัได้ท าการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศใหม่บนรถท่ีให้บริการทุกคนั ดังนั้นจึงมัน่ใจไดว่้ารถปรับอากาศท่ีให้บริการทุกคนัจะ

สามารถควบคุมอุณหภูมิไดเ้ป็นอยา่งดี 
- บริษทัไดจ้ดัให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก อาทิเช่น ทีวี วิทยุ เคร่ืองเล่น VCD บนรถโดยสารทุกคนั เพื่อเป็นการอ านวยความ

สะดวกในระหว่างการเดินทาง 
- บริษทัไดจ้ดัเจา้หนา้ท่ีท าการตรวจเช็คสภาพภายในรถตลอดจนอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 
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การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 
บริษทัมีช่ือเดิมว่า บริษทั อมตะ ทรานสปอร์ต 30 จ ากดั เร่ิมด าเนินธุรกิจเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2548 โดยมีผูก่้อตั้ง 3 ท่านไดแ้ก่นายชาติชาย 

พานิชชีวะ ดร. วิวฒัน์ กรมดิษฐ์ และนายปิยะ เตชากูล ซ่ึงมีนายปิยะฯ ท่ีเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัขนส่ง จึงเลง็เห็นโอกาสทาง
ธุรกิจจากการเดินทางของพนกังานท่ีท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูห่่างไกลจากท่ีพกัอาศยั จึงท า
ให้เกิดข้อจ ากัดส าหรับผูป้ระกอบการในการคัดสรรพนักงานท่ีมีศักยภาพจากความไม่สะดวกในการเดินทาง  จากข้อจ ากัดดังกล่าวท าให้
ผูป้ระกอบการเกิดความตอ้งการสรรหาผูใ้ห้บริการรับส่งบุคลากรที่มีคุณภาพ ปลอดภยัและมืออาชีพอย่างมาก อีกทั้งแนวโนม้อุตสาหกรรมทางภาค
ตะวนัออกมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจึงท าให้ธุรกิจน้ีสามารถขยายการเติบโตไดอ้ยา่งมาก 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีจ านวนลูกคา้ 54 ราย ถือเป็นจ านวนนอ้ย หากเปรียบเทียบกบัปริมาณโรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออก 
แนวโนม้ในอนาคตบริษทัสามารถขยายฐานลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งในการร่วมมือกบัทาง TTTH ท่ีเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจซ่ึงเป็นบริษทัที่
มีเครือข่ายจ านวนมากก็จะสนบัสนุนให้สามารถขยายฐานลูกคา้ใหม่เพ่ิมขึ้นได ้และบริษทัยงัใหค้วามส าคญัในการพฒันาเร่ืองเทคโนโลยีเพ่ือ
ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ อาทิ Connect social, Sharing of Bus, EV, Automatically vehicle ถือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี การ

ลดตน้ทนุ เพ่ิมอตัราการเติบโตและเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั 
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การเปลี่ยนแปลงและพฒันาที่ส าคัญของบริษัท พอสังเขป ดังนี ้

 
ปี การพฒันาการที่ส าคัญ 

2548 - เดือน ต.ค. บริษทัเร่ิมด าเนินธุรกิจในนามบริษทั อมตะ ทรานสปอร์ต 30 จ ากดั มีส านกังานใหญ่อยูท่ี่นิคมอมตะซิต้ี ชลบุรี เลขท่ี 
700/199 หมู่ท่ี 1 ต.บา้นเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 โดยไดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งทางบกเป็นระยะเวลา 5 ปี มีทุนจด
ทะเบียน 1.00 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

- เดือน พ.ย. มีการเพ่ิมทุนเป็น 5.00 ลา้นบาท โดยเสนอขายใหผู้ถื้อหุน้รายเดิม เพื่อน าเงินมาขยายการให้บริการเดินรถและใชเ้ป็น
เงินทนุหมนุเวียน 

2549 - เดือน พ.ค. มีการเพ่ิมทุนเป็น 10.00 ลา้นบาทโดยเสนอขายให้ผูถื้อหุ้นรายเดิม เพื่อน าเงินมาขยายการให้บริการเดินรถแลว้ใชเ้ป็น
เงินทนุหมนุเวียนในกิจการ  

- บริษทัเร่ิมน ารถบสัท่ีมีคซัซีและเคร่ืองยนตใ์หม่จากผูผ้ลิต ฮีโน่ รุ่น RK มาใชใ้นกิจการ 
2550 - บริษทัไดข้ยายพ้ืนท่ีไปยงันอกเขตนิคมอมตะซิต้ี ระยอง เพื่อให้คลอบคลุมในเขตภาคตะวนัออก 
2551 - บริษทัไดข้ยายพ้ืนท่ีไปยงันิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง และเดือน ส.ค. ไดเ้พ่ิมทนุเป็น 20.00 ลา้นบาท โดยเสนอขาย

ให้ผูถื้อหุ้นรายเดิม เพื่อน าเงินมาขยายการให้บริการเดินรถและใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 
- บริษทัเร่ิมน ารถบสัท่ีมีคซัซีและเคร่ืองยนตใ์หม่จากผูผ้ลิต สแกนเนียจากประเทศสวีเดน รุ่น K310 และ K250 อีกทั้งการน า

เทคโนโลยีเขา้มาควบคุมกระบวนการเดินรถดว้ยระบบดาวเทียม GPS มาติดตั้งในรถโดยสารของบริษทัทุกคนั แบบ Real Time 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการเป็นผูต้รวจสอบสถานะ 24 ชัว่โมง ซ่ึงสามารถบนัทึกสถานะของรถโดยสารแบบยอ้นกลบั (Log 
sheet) เพ่ือเป็นการควบคุมพร้อมให้บริการก่อนเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 นาทีและควบคุมความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชัว่โมง
ส าหรับรถบสัและควบคุมความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชัว่โมงส าหรับรถตู ้อีกทั้งสรุปรายการขอ้มูลการรับส่งให้กบัลูกคา้ทราบ
ทุกวนั (Daily report) 

2554 - เดือน ม.ค. บริษทัไดรั้บต่อใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเป็นระยะเวลาอีก 5 ปี และเดือน ธ.ค. บริษทัไดท้  าการเพ่ิมทุนเป็น 
40.00 ลา้นบาท โดยเสนอขายใหผู้ถื้อหุ้นรายเดิม เพื่อน าเงินมาขยายให้การใหบ้ริการเดินรถและใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

- บริษทัมีการจดัตั้งโครงการ 12 ยิม้ส าหรับนกัขบัในการขบัขี่อยา่งปลอดภยั รักษามารยาท รักษารถดี เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุน้
ให้นกัขบัมีการขบัขีท่ี่มีคุณภาพตอ่ผูโ้ดยสาร โดยการให้โบนสัพิเศษตามเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด 

2555 - บริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
2556 - บริษทัไดเ้ปิดสาขามาบตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ส าหรับรองรับการใหบ้ริการพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคม

อ่ืนๆ ใกลเ้คียง และเร่ิมติดตั้งระบบปรับอากาศและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ิมเติม เพ่ือสุขอนามยัท่ีดีต่อผูโ้ดยสาร 
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ปี การพฒันาการที่ส าคัญ 
2557 - บริษทัไดข้ยายพ้ืนท่ีไปยงันิคมอุตาหกรรมโรจนะ จงัหวดัระยอง อีกทั้งการน า Tablet หรือ Smartphone เขา้มาใชใ้นการควบคุม

กระบวนการเดินรถโดยสาร เพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มูลต่างๆ แบบ Real time  
2558 วนัท่ี 12 มี.ค. บริษทัไดเ้รียกประชุมประจ าปี 2558 มีมติอนุมติัเร่ืองส าคญั ดงัน้ี 

• เพ่ิมทุนเป็น 70.00 ลา้นบาท โดยเสนอขายใหผู้ถื้อหุ้นรายเดิม  
• ประกาศจ่ายเงินปันผลจ านวน 27.00 ลา้นบาท ก าหนดจ่ายวนัท่ี 30 มิ .ย  2558 

วนัท่ี 14 มี.ค. บริษทัไดเ้รียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 มีมติอนุมติัเร่ืองส าคญั ดงัน้ี 
• การแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั )มหาชน(  
• เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาทเป็น 0.25 บาท 
• เพ่ิมทุนเป็น 110.00 ลา้นบาท จ านวนหุ้นสามญั 440.00 ลา้นหุ้น และเสนอขายหุน้สามญัใหมจ่ านวน 160.00 ลา้นหุ้นต่อ

ประชาชนคร้ังแรก (IPO) และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 
2559 - เดือน ม.ค. บริษทัไดรั้บต่อใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเป็นระยะเวลาอีก 5 ปี 

- วนัท่ี 4 เม.ย. บริษทัประกาศจ่ายเงินปันผลจ านวน 9.68 ลา้นบาทหรือ 82.92% หุ้นละ 0.022 บาท ก าหนดจ่ายวนัท่ี 1 พ .ค .  2559 
2560 วนัท่ี 3 เม.ย. ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 มีประกาศจ่ายเงินปันผลจ านวน 19.68 ลา้นบาทหรือ 94.74% หุน้ละ 0.004473 บาท 

ก าหนดจ่ายวนัท่ี 2 พ .ค .  2560 
- เดือนส.ค. บริษทัไดรั้บมาตรฐานการบริหารความปลอดภยัทางถนน (BSI ISO39001: 2012 Road traffic safety management 

system) ระยะเวลา 3 ปี 
2561 วนัท่ี 2 เม.ย. ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 มีประกาศจ่ายเงินปันผลจ านวน 15.64 ลา้นบาทหรือ 62.96% หุน้ละ 0.004473  บาท 

ก าหนดจ่ายวนัท่ี 30 เม .ย  2561 
2562 วนัท่ี 2 เม.ย. ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 มีประกาศจ่ายเงินปันผลจ านวน 21.63 ลา้นบาทหรือ 56.51% หุน้ละ 0.040 บาท 

ก าหนดจ่ายวนัท่ี 30 เม .ย . 2562 
วนัท่ี 5 พ.ย. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2562 มีประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 12.35 ลา้นบาทหรือ 36.02% 
ก าหนดจ่ายวนัท่ี 4 ธ.ค. 2562 

2563 วนัท่ี 1 เม.ย. ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 มีประกาศจ่ายเงินปันผลจ านวน 12.35 ลา้นบาทหรือ 55.59% หุน้ละ 0.020 บาท 
ก าหนดจ่ายวนัท่ี 30 เม.ย. 2563 
เดือนส.ค. บริษทัไดรั้บมาตรฐานการบริหารความปลอดภยัทางถนน (BSI ISO39001: 2012 Road traffic safety management system) 
ระยะเวลา 3 ปี 

2564 - เดือน ม.ค. บริษทัไดรั้บต่อใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเป็นระยะเวลาอีก 5 ปี 
วนัท่ี 24 ก.พ. ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 มติอนุมติัเร่ืองส าคญั ดงัน้ี 

• บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจ านวน 65.00 ลา้นหุ้นหรือ 9.53% ให้กบับุคคลในวงก าจดั (Private Placement) ให้แก่ บริษทั โตโยตา้ 
ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ากดั ในราคาหุ้นละ 0.99 บาท ซ่ึงไดรั้บเงินเม่ือวนัท่ี 8 มี.ค. และเพ่ิมกรรมการ 1 ท่านจาก TTTH ตาม
สัดส่วนการเพ่ิมทุน 

วนัท่ี 2 เม.ย. ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 มีประกาศจ่ายเงินปันผลจ านวน 20.47 ลา้นบาทหรือ 74.95% ก าหนดจ่ายวนัท่ี 30 
เม.ย. 2564 

2565 - เดือน ม.ค. บริษทัไดข้ยายพ้ืนท่ีไปยงันอกเขตนิคมอุตสาหกรรม สระบุรี เพื่อให้คลอบคลุมในเขตภาคกลาง 
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เอกสารประกอบ 

ใบรับรองมาตรฐานการบริหารความปลอดภยัทางถนน (BSI 
ISO39001: 2012) 

 
ใบอนุญาตผูป้ระกอบการขนส่งไม่ประจ าทางจากกรมการขนส่ง

ทางบก 
 

SET Awards 2021 “Outstanding Investor Relation Awards” 
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เคร่ืองมือทางการเงิน  
 บริษทัมีการออกเคร่ืองมือทางการเงินในรูปแบบการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดักบัทาง บจ. โตโยตา้ ทูโช ไทย โฮล
ดิ้งส์ จ านวน 65.00 ลา้นหุ้น หุ้นละ 0.99 บาท ไดรั้บช าระเงินวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 จ านวน 64.35 ลา้นบาท ซ่ึงมีวตัถุประสงค์การใช้เงินตามแบบ
รายการการเพ่ิมทุนและสารสนเทศเก่ียวกบัการอออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดัตามท่ีไดข้ออนุญาจากส านกังาน ก.ล.ต. 
ในการใชเ้งินตามโครงการลงทุนในรถโดยสารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 รายละเอียด ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
วัตถุประสงค์การใช้เงิน ประมาณการใช้เงิน จ านวนเงินใช้ไป ยอดคงเหลือ 

ค่าใชจ้่ายค่าแรงและผลประโยชนข์องนกัขบัและพนกังานฝ่ายปฎิบติัการ 30.00 23.00 7.00 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัรถโดยสาร 20.00 20.00 - 
ค่าบริการเก่ียวกบัเทคโนโลยีส าหรับกระบวนการเดินรถโดยสาร 10.00 6.00 4.00 
เงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 4.35 4.35 - 
รวม 64.35 53.35 11.00 

 
บริษทัได้ปฏิบติัตามประกาศตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามญัในส่วนเพ่ิมทุนเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558  จากท่ีบริษทัได้แสดงราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษทัตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าว ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัแรกท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเท่ากบั 1.11 บาทต่อหุ้น ดงันั้นราคาเสนอขาย 
0.99 บาทเป็นราคาเสนอขายท่ีต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียจึงเขา้ข่ายต้องถูกก าหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศ
หลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 

1.2  ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
โครงสร้างรายได้ มาจากแหล่งรายได ้2 ประเภท ดงัน้ี 

1. รายไดจ้ากการให้บริการประกอบดว้ย รถโดยสารของบริษทัและรถโดยสารร่วมบริการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย  

 
  
2. รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นและรายไดอ้ื่น อาทิ รายไดจ้ากการให้บริการดา้น

การบริหารเพ่ิมเติมแก่รถร่วมบริการ เงินรับคืนกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานลาออก และการขายอะไหล่ท่ีเส่ือมสภาพ  
 
 
 
 
 

ประเภทรถโดยสาร จ านวนที่นั่ง จ านวนรถโดยสาร 

รถบสั มากกว่า 40 257 
รถมินิบสั / รถไมโครบสั ไม่เกิน 21 / 30 42 
รถตู ้วีไอพี / รถตู ้ ไม่เกิน 10 / 13 217 
รถร่วมบริการ   72 
รวม  588 
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ภาพตารางแสดง โครงสร้างรายได้ของบริษัท  ส าหรับปี 2562 ถึงปี 2564 รายละเอียดดังนี ้
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้รวม ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

คัน จ านวน ร้อยละ คัน จ านวน ร้อยละ คัน จ านวน ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการ          

1. รถโดยสารของบริษัท 308 390.55 85.47% 347 348.02 88.99% 516 440.72 89.25% 
1.1   รถบสั 192 295.36 64.64% 211 259.56 66.37% 257 321.81 65.17% 
1.2   รถมินิบสั 30 37.15 8.13% 38 35.36 9.04% 42 40.95 8.29% 
1.3   รถตู ้/รถตู ้วีไอพี 86 58.04 12.70% 98 53.10 13.58% 217 77.96 15.79% 
2. รถโดยสารร่วมบริการ 74 66.41 14.53% 66 43.07 11.01% 72 53.08 10.75% 

รวมรายได้จากการให้บริการ 382 456.96 100.00% 413 391.09 100.00% 588 493.80 100.00% 
รายไดอ้ื่น  1.93   0.64   1.79  

 
ภาพกราฟโครงสร้างรายได้จากการให้บริการแยกตามอุตสาหกรรมของลูกค้า ส าหรับปี 2562 ถึงปี 2564 ดังนี ้

 
 
จากภาพแสดงสัดส่วนรายไดจ้ากการให้บริการแยกตามอุตสาหกรรมของลูกคา้ท่ีมีความหลากหลาย เน่ืองจากบริษทั ตอ้งการบริหารความ

เส่ียงของท่ีมีธุรกิจประเภทเดียวกนัท่ีมีการกระจุกตวัและพึ่งพิงกลุ่มอุตสาหกรรมใดๆ มากเกินไป ซ่ึงเป็นความเส่ียงในอนาคตท่ีวิกฤตจากเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม ส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลยี กบักลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัท าให้รายไดค้่าบริการลดลงอยา่งมีสาระส าคญัได้ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ 
 1.  ลักษณะการให้บริการ บริษทัมีแหล่งรายไดภ้ายในประเทศ 100% โดยมีสัดส่วนรายไดอ้อกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

รายได้จากการให้บริการรถโดยสารของบริษัท:  
รถโดยสารของบริษทัทุกคนัตอ้งมีลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยมีแผน่ป้ายทะเบียนรถเป็นพ้ืนสีเหลือง ตวัอกัษรและตวัเลขเป็น

สีด าขึ้นตน้ดว้ย 30-xxxx และมีโครงสร้างรถโดยสารท่ีเหมาะสมกบัการรับส่งบุคลากร มีความปลอดภยัและสะดวกสบายต่อผูโ้ดยสาร โดย
บริษทัไดร่้วมมือกบัผูผ้ลิตและจ าหน่ายรถชั้นน า อาทิ  ฮีโน่ สแกนเนียและเมอร์เซเดส-เบนซ์ โตโยตา้ และยู่ทง เป็นตน้ ในการออกแบบ
โครงสร้างรถโดยสารท่ีเป็นมาตรฐาน 
รายได้จากการให้บริการรถโดยสารร่วมบริการ: 

รถโดยสารร่วมบริการเป็นรถโดยสารท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจากการคดัเลือกและก าหนดนโยบาย ซ่ึงเป็นทั้งบุคคล
หรือนิติบุคคล แต่ตอ้งไดรั้บอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจ าทางจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น 

 
                                   ภาพแสดง ขั้นตอนการจัดหาและให้บริการลกูค้า 

 
 

1. บริษทัร่วมประชุมกบัลูกคา้ เพื่อก าหนดแผนการให้บริการ อาทิ จ านวนคน เส้นทาง ตารางเวลาการปฏิบติังานของพนกังาน 
ตลอดจนออกแบบประเภทรถโดยสารให้เหมาะสมกบัลูกคา้ และสรุปค่าใชจ้่ายในการบริการทั้งหมดให้กบัลูกคา้พิจารณา 

2. เม่ือลูกคา้ตกลงว่าจา้ง ทางบริษทัจะจดัท าสัญญาการให้บริการขนส่งบุคลากร (Employee transportation Service Agreement) 
ตามท่ีไดต้กลงกบัทางลูกคา้ 

การน าเสนอรูปแบบรถและเส้นทางเดิน
รถให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

กรณีใช้รถของบริษัท

รถโดยสารขนาดใหญ่ อาทิ รถ
บัส / รถมินิบัส

รถตู้ / รถตู้วีไอพี
จัดหารถให้ตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า

คัดสรรบุคลากรเพ่ือเป็นนัก
ขับ

จัดอบรมพฒันาศักยภาพนัก
ขับก่อนการให้บริการ

พร้อมให้บริการรับส่ง 
บุคลากร

บริษัทบริหารจัดการรับส่งบุคลากรตาม
เส้นทางท่ีตกลงไว้กับลูกค้า

บริษัทจัดท ารายงานการ
เดินทางประจ าวันเพื่อ
รายงานแก่ลูกค้า

บริษัทเรียกเก็บค่าบริการกับ
ลูกค้าตามสัญญา

กรณีใช้รถร่วม

รถบัส / รถตู้

บริษัทคัดเลือกรถร่วม

ลูกค้าลงนามในสัญญาว่าจ้าง
บริการรับส่งบุคลากร

ประเภทรถโดยสารจ านวนรถ/ จ านวน
ผูโ้ดยสาร/ เส้นทาง/ ตารางเวลาการเดิน

รถ/ ค่าใชจ่้าย  
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3. บริษทัด าเนินการจดัหารถโดยสารและนกัขบัส าหรับการเตรียมการให้บริการกบัลูกคา้ รายละเอียดดงัน้ี 
- กรณีใช้รถโดยสารของบริษทั : บริษทัมีทั้งรถโดยสารเดิมและรถโดยสารใหม่ หากลูกคา้เลือกใช้รถโดยสารใหม่ 

บริษทัจะด าเนินการส่ังซ้ือรถโดยสารใหม่ตามประเภทท่ีไดต้กลงกบัลูกคา้ตามสัญญา ซ่ึงถา้เป็นรถบสัจะมีการส่ัง
ประกอบรถ เช่น การส่ังซ้ือโครงรถและเคร่ืองยนต ์(Chassis) และท าตวัถงั (Body) พร้อมตกแต่งจากผูป้ระกอบชั้นน า
และสรรหานกัขบัและให้การอบรมก่อนปฏิบติังานจริง 

- กรณีใชร้ถโดยสารร่วมบริการ : ส่วนใหญ่เป็นประเภทรถตูแ้ละมีรถบสัไม่มากโดยการท าสัญญากบัรถร่วมเป็นรายปี
ทุกปี ทั้งน้ีบริษทัเป็นผูจ้ดัหาลูกคา้และควบคุมมาตรฐานการให้บริการกบัรถร่วมในนามของ บมจ. เอทีพ ี30 

 
ภาพแสดง ขั้นตอนการให้บริการรับส่งบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- นกัขบัจะน ารถมายงัจุดจอดรถ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบสภาพรถ ท าความสะอาดและความเรียบร้อย

ภายในรถโดยสารก่อนปฏิบติัหนา้ท่ี 30 นาที 
- เจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการ (เจา้หน้าท่ี OP) จะท าการสุ่มวดัระดบัแอลกอฮอลแ์ละสารเสพติด รวมถึงสภาพความพร้อม

ของร่างกายและจิตใจของนกัขบัประจ าวนั เพ่ือบนัทึกและรายงานให้กบัลูกคา้ทราบ ดงันั้นนกัขบัตอ้งมีความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าท่ีและควรมีระดับแอลกอฮอล์เท่ากับ 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หากทางเจ้าหน้าท่ี OP พบระดับ
แอลกอฮอลมี์มากกว่า 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตมี์แนวทางปฏิบติั ดงัน้ี  
1. ระดบัแอลกอฮอลน์้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ทางเจา้หน้าท่ี OP จะท าการประเมินความพร้อมของนัก

ขบัว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดห้รือไม่ โดยเจา้หน้าท่ี OP จะด าเนินการติดตามและควบคุมการ
ปฏิบติังานตลอดเวลา 

2. ระดบัแอลกอฮอล์มากกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่าเขา้ข่ายเป็นผูเ้มาสุรา ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 16 
(พ  .ศ .  2537) และเป็นผูท่ี้ถูกห้ามขบัขี่รถตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก (พ.ศ. 2522) ทางเจา้หน้าท่ี OP จะ
ด าเนินการหานักขบัมาทดแทนหรือเป็นผูด้  าเนินการขบัแทน (เฉพาะมีใบขบัขี่รถโดยสารไม่ประจ าทาง
เท่านั้น) 

สถานประกอบการ 

จุดรับส่งที่ 1 

จุดรับส่งที่ 2 

จุดรับส่งที่ 3 

จุดรับส่งที่ 4 

ระบบดาวเทียมติดตามรถ 

ศูนย์ควบคุมการเดินรถ 

จุดจอดรถ ATP30  



 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงาน 
 

27 

 

- นกัขบัจะประจ าท่ีตามจุดรับ-ส่ง ตามเวลาและเส้นทางท่ีไดต้กลงไวก้บัลูกคา้ 
- นักขบัจะท าการบนัทึกเวลาท่ีถึงและออกจากจุดรับ-ส่งและบนัทึกจ านวนพนักงานท่ีขึ้นรถ เพื่อเป็นขอ้มูลให้กับ

เจา้หนา้ท่ี OP 
- เม่ือนกัขบัด าเนินการรับส่งบุคลากรยงัจุดหมายปลายทางอยา่งปลอดภยัแลว้ จะตอ้งน ารถไปยงัจุดจอดรถท่ีก าหนดไว ้

เพื่อเตรียมตวัรับส่งบุคลากรในรอบถดัไป 
- เจา้หน้าท่ี OP จะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากนักขบั มารวบรวมเพ่ือจดัท ารายงานประจ าวนัเพ่ือส่งให้แก่ลูกคา้และส่งให้ทาง

บญัชีด าเนินการวางบิลใบแจง้หน้ีเม่ือให้บริการครบรอบเดือน 
- บริษทัจะร่วมกับลูกค้าในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม โดยการพิจารณาจากข้อมูลการใช้บริการของลูกคา้

ประจ าเดือน เช่น เส้นทาง เวลาและจุดรับส่ง จดัประเภทรถโดยสารให้เหมาะสมกบัจ านวนบุคลากร อาทิ รถบสั รถ
มินิบสั รถตู ้และรถตู ้วีไอพี 

- รถโดยสารของบริษทัทุกคนัมีระบบติดตามดว้ยสัญญาณดาวเทียม (GPS Tracking) ซ่ึงท างานร่วมกบั Software ท่ี
เรียกว่า GPS Tracking System มีหน้าท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น ความเร็วรถ สถานะของรถ ระดับน ้ ามัน เป็นตน้ 
สามารถตรวจสอบต าแหน่งท่ีอยู่ปัจจุบนัและตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงัไดต้ลอดเวลา  นอกจากน้ีบริษทัไดก้ าหนดให้
รถโดยสารร่วมบริการทุกคนัตอ้งติดระบบดงักล่าวดว้ย 
 

ภาพแสดงตัวอย่าง การใช้โปรแกรมติดตามรถโดยสารด้วยสัญญาณดาวเทียม 

ท่ีมา : ข้อมูลจากบริษัท 

  
- บริษทัไดท้ดลองใช้แอพพลิเคชั่นช่ือ ATP30 Passenger นวตักรรมตวัล่าสุดท่ีบริษทัจดัเตรียมไวส้ าหรับบริการลูกค้าและ

ผูโ้ดยสาร ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ผูใ้ชบ้ริการสามารถทราบต าแหน่งของการเดินรถของ
บริษทัในการบริหารจดัการระยะเวลารอคอยรถตามจุดจอดให้ใกลเ้คียงท่ีสุด 

- บริษทัมีระบบ Great Corner ในการควบคุมปริมาณการใชน้ ้ามนัเป็นระบบเซ็นเซอร์เพ่ือตรวจวดัปริมาณน ้ามนัในถงัของรถ
แต่ละคนั โดยทางบริษทัไดใ้ชใ้นการติดตามความผิดปกติของปริมาณน ้ามนั หากมีการลดลงอยา่งมีสาระส าคญัทางเจา้หนา้ท่ี 
OP ตอ้งหาสาเหตุและรายงานต่อผูบ้ริหารทนัที 
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ภาพแสดงตัวอย่าง การติดตามการใช้น ้ามันและสถานะของรถโดยสารแต่ละคัน 

ท่ีมา : ข้อมูลจากบริษัท 

 
2. การตลาดและการแข่งขัน 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ 
ก. มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 

ตารางแสดง สรุปอัตราการเตบิโตของเศรษฐกิจไทย 

อัตราการเติบโตเศรษฐกิจ (%) ปี 2563 ปี 2564 ประมาณการปี 2565 

GDP (ณ ราคาคงท่ี) -6.2 1.6 3.5 - 4.5  
การลงทุนรวม -4.8 3.4 4.0 
   ภาคเอกชน -8.2 3.2 3.8 
   ภาครัฐ 5.1 3.8 4.6 
การบริโภคภาคเอกชน -1.0 0.3 4.5 
การอุปโภคภาครัฐบาล 1.4 3.2 -0.2 
มูลค่าการส่งออกสินคา้ -6.5 18.8 4.9 
   ปริมาณ -5.8 15.0 3.9 
มูลค่าการน าเขา้สินคา้ -13.8 23.4 5.9 
   ปริมาณ -10.5 18.3 4.4 

ท่ีมา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (มีนาคม 2565) 

 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2564 ขยายตวัร้อยละ 1.9 ปรับตวัดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 0.2 ในไตรมาสก่อนหน้า (%YoY) 

และเม่ือปรับผลของฤดูกาลออกแลว้ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2564 ขยายตวัจากไตรมาสท่ีสามของปี 2564 ร้อยละ 1.8 (QoQ_SA) 
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตวัในช่วงร้อยละ 3.5 - 4.5 โดยมีปัจจยัสนับสนุนส าคญัจากการปรับตวัดีขึ้นของอุป

สงค์ภายในประเทศการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเท่ียว รวมทั้งการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของการส่งออกและแรงขบัเคล่ือนจากการลงุทน
ภาครัฐ โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินคา้ในรูปดอลลาร์ สรอ. จะขยายตวัร้อยละ 4.9 การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตวั
ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 3.8 ตามล าดบั และการลงทุนภาครัฐขยายตวัร้อยละ 4.6 ส่วนอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยูใ่นช่วงร้อยละ 1.5 - 2.5 และ
ดุลบญัชีเดินสะพดัจะเกินดุลร้อยละ 1.5 ของ GPD (รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีส่ี ทั้งปี 2564 และแนวโนม้ปี 2565 
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ข. ราคาน ้ามันดิบในตลาด WTI 
ราคาน ้ามันดิบในตลาด WTI 

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

ค. ราคาพลังงาน 
ราคาน ้ามันดีเซลในประเทศไทย 

ท่ีมา : ราคาน า้มันย้อนหลัง บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด , 2565 

 
ราคาน ้ามันดิบดูไบในปี 2564 ปรับเพิม่ขึน้ตามข้อมูลจริงท่ีสูงกว่าท่ีคาดการณ์ ดังนี ้

- อุปสงค์น ้ ามันในช่วงฤดูหนาว (ไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 และไตรมาสท่ี 1 ปี 2565) เพ่ิมขึ้นมากกว่าคาด เพ่ือใช้ผลิตไฟฟ้าแทนก๊าซ
ธรรมชาติท่ีราคาเพ่ิมขึ้นมากกว่าน ้ามนั 

- หลายประเทศผอ่นคลายมาตรการควบคุมการระบาด 
- อุปทานของกลุ่ม OPEC เพ่ิมขึ้นนอ้ยกว่าคาดเน่ืองจากบางประเทศ เช่น ไนจีเรีย ไม่สามารถเพ่ิมก าลงัการผลิตไดต้ามขอ้ตกลง เพราะ

ขอ้จ ากดัเร่ืองเงินลงทุนและการปิดซ่อมบ ารุงท่ีล่าชา้ (รายงานนโยบายการเงิน เดือนธนัวาคม 2564) 
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ง. ภาวะอุตสาหกรรม 
นิคมอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

จ านวนนิคมอุตสาหกรรมท้ังประเทศ ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564 

 กลาง ตะวันตก ตะวันออก เหนือ ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งประเทศ 

จ านวนนิคมอุตสาหกรรม 18 1 41 2 2 1 65 
ท่ีมา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.),ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564 

 
จ านวนนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม 2564 มีจ านวนทั้งส้ิน 65 นิคม โดยส่วนมากนิคมอุตสาหกรรมกว่าคร่ึง

ของประเทศตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก เน่ืองจากมีความสะดวกในการขนส่งใกลก้บักรุงเทพมหานครและยงัเป็นเขตท่ีปลอดภยัจากการ
เกิดอุทกภยั ทั้งน้ี ขอ้มูลสถานภาพทางการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ณ เดือนธนัวาคม 
2564 ระบุว่ามีจ านวนผูใ้ชท่ี้ดินหรือจ านวนผูป้ระกอบการในนิคมเท่ากบั 5,050 โรงงาน จ านวนคนงานทั้งส้ิน 815,804 คน โดยมีพ้ืนท่ีนิคม
ตามแผนแม่บทเท่ากบั 178,891 ไร่ ยงัคงเหลือพ้ืนท่ีส าหรับขายหรือให้เช่า 26,618 ไร่   

 
จ านวนผู้ประกอบการขนส่ง 
ขอ้1 จ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (ฉบบั), ขอ้2 จ านวนผูป้ระกอบการขนส่ง (ราย), ขอ้3 อตัราการเปล่ียนแปลงจ านวน

ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (ร้อยละ) 
จ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (สะสม) ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 รายละเอียดดังนี ้

ลักษณะรถ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 ข้อ3 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 

รถโดยสารประจ าทาง 2,875 1,503 2,816 1,470 -2.05% 
รถโดยสารไม่ประจ าทาง 40,631 40,631 37,170 37,170 -8.52% 
รถโดยสารส่วนบุคคล 7,784 7,784 7,812 7,812 0.36% 
รวม 51,290 49,918 47,798 46,452 -6.81% 

ท่ีมา: สถิติจ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งและจ านวนผู้ประกอบการขนส่ง กรมการขนส่ง, 2564 

 
จ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารทัว่ประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวนทั้งส้ิน 47,798 ฉบบั โดยมีจ านวน

ผูป้ระกอบการทั้งส้ิน 46,452 ราย เม่ือพิจารณาตามประเภทการขนส่ง พบว่าส่วนใหญ่เป็นใบอนุญาตประกอบการขนส่งดว้ยรถโดยสารไม่
ประจ าทางมากท่ีสุดร้อยละ 77.76 รองลงมาคือใบอนุญาตประกอบการขนส่งดว้ยรถโดยสารส่วนบุคคลร้อยละ 16.34 และใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งดว้ยรถโดยสารประจ าทาง ร้อยละ 5.89 ตามล าดบั 

ปี 2564 การขนส่งดว้ยรถโดยสารลดลงของจ านวนใบอนุญาตฯ จากปี 2563 ร้อยละ 6.81 โดยเฉพาะธุรกิจการขนส่งดว้ยรถโดยสาร
ไม่ประจ าทางท่ีลดลงถึงร้อยละ 8.52 เน่ืองจากภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศหดตวัลง สาเหตุมาจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโค
วิค-19 ท่ีผา่นมาซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการอยา่งมาก   
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จ านวนผู้ได้รับใบอนุญาตประจ ารถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
(หน่วย: ฉบบั) 

ประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 2563 2564 

ภาคตะวันออก ภาคอ่ืนๆ ภาคตะวันออก ภาคอ่ืนๆ 

ผูข้บัรถชนิดท่ี 1 1,570 15,431 1,505 14,286 
ผูข้บัรถชนิดท่ี 2 93,272 717,059 86,624 636,049 
ผูข้บัรถชนิดท่ี 3 34,786 220,693 33,506 202,922 
ผูข้บัรถชนิดท่ี 4 27,759 103,071 26,895 97,919 
รวม 157,387 1,056,254 148,530 951,176 

ท่ีมา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก, ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวนผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถตามกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบกมีจ านวนทั้งส้ิน 1,099,706 
ฉบบั ลดลงจากปี 2563 ซ่ึงมีจ านวน 1,213,641 ฉบบั ลดลงร้อยละ 9.39 โดยเป็นจ านวนผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตขบัรถในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก
จ านวน 148,530 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.51 ของจ านวนทั้งหมด โดยนิยามของกรมขนส่งทางบกนั้น ผูข้บัรถจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บั
รถชนิดท่ี 2, 3 หรือ 4 จึงจะสามารถขบัรถบสัขนส่งซ่ึงบรรทุกผูโ้ดยสารเกินกว่า 20 คนได ้

 
จ านวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รายละเอียดดังนี ้

(หน่วย: คนั) 
ประเภทรถ 2563 2564 

ภาคตะวันออก ภาคอ่ืนๆ ภาคตะวันออก ภาคอ่ืนๆ 

รถโดยสารประจ าทาง 6,056 62,702 5,766 58,880 
รถโดยสารไม่ประจ าทาง 9,003 60,052 8,682 53,081 
รถโดยสารส่วนบุคคล 1,111 12,623 1,126 12,733 
รวมรถโดยสาร 16,170 135,377 15,574 124,694 
รถบรรทุกและรถขนาดเลก็ 139,720 1,034,710 143,861 1,058,593 
รวม 155,890 1,170,087 159,435 1,183,287 

ท่ีมา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก, ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564 

 
จ านวนรถโดยสารจดทะเบียนสะสมตามกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวนทั้งส้ิน 140,268 คนั 

ลดลงจากปี 2563 จ านวน 151,547 คนั คิดเป็นร้อยละ 7.44 ในจ านวนรถโดยสารน้ี เป็นรถโดยสารไม่ประจ าทางจ านวน 61,763 คนั คิดเป็น
ร้อยละ 44.03 ของรถโดยสารในปี 2564 

จากสถิติดงักล่าวพบว่า การขนส่งประเภทรถโดยสารไม่ประจ าทาง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ลดลงจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 10.56 
เน่ืองจากภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศหดตวัลง สาเหตุมาจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิค -19 ท่ีผ่านมาซ่ึงกระทบอย่างมี
สาระส าคญัต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ (ท่ีมา : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ขอ้มูล ณ ธนัวาคม 2564) 
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นโยบายการตลาดของการให้บริการท่ีส าคัญ 
1. กลยุทธ์การแข่งขันและสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

เน่ืองจากธุรกิจรถโดยสารไม่ประจ าทางไม่มีขอ้จ ากดัในการเขา้ท าธุรกิจของผูป้ระกอบการรายใหม่ หากมีปัจจยัดา้นแหล่ง
เงินทุนท่ีเพียงพอ มีใบอนุญาตผูป้ระกอบการขนส่งและมีผูข้บัขี่ท่ีมีใบอนุญาตตรงตามประเภทท่ีกฎหมายก าหนดจึงท าให้มีจ านวน
ผูป้ระกอบการรถขนส่งโดยสารไม่ประจ าทางรายใหม่เกิดขึ้นจ านวนมาก โดยในปี 2563 มีจ านวนผูป้ระกอบการรถโดยสารไม่
ประจ าทางเท่ากบั 40,631 ราย และในปี 2564 มีจ านวนผูป้ระกอบการลดลงเป็น 37,170 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 8.52 ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
เน้นการแข่งขนัทางดา้นราคาและการบริการเป็นหลกั ท้ังนีฝ่้ายบริหารของบริษัทได้ประเมินส่วนแบ่งการตลาดอยู่ ท่ีร้อยละ 3 ของ
จ านวนโรงงานนิคมอุตสาหกรรมพืน้ท่ีให้บริการ ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออกและรอบนอกนิคมอุตสาหกรรม และนิคม
อุตสาหกรรมภาคกลาง (รายละเอียดเพ่ิมเติม ขอ้ 1.4 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย)  

จุดเด่นของบริษทั มีกระบวนการเดินรถท่ีเป็นมาตรฐาน เนน้คุณภาพงานบริการท่ีโดดเด่น ตามแนวทางการปฏิบติัการบริหาร
ความปลอดภยับนทอ้งถนนตามมาตรฐาน ISO: 39001: 2012 อีกทั้งยงัให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการใชบ้ริการรถโดยสารให้เหมาะสมกบั
เส้นทางเพื่อให้ลูกคา้ลดค่าใชจ้่าย โดยมีกลยทุธ์การแข่งขนั ดงัน้ี 

1.1  กลยุทธ์ด้านบริการ (Service) 
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษทัมีปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งบริษทัไดรั้บมาตรฐาน

การบริหารความปลอดภยัทางถนน (BS ISO39001: 2012 Road traffic safety management system) โดยยึดหลกันโยบายใน
การให้บริการ 3 ประการ คือ หลกัความปลอดภยั (Safety) หลกัความน่าเช่ือถือ (Reliability) และหลกัความสะดวกสบาย 
(Comfort) ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการบริการ ดงัน้ี 
มาตรฐานรถโดยสาร 

รถโดยสารของบริษทัทุกคนัเป็นรถใหม่ โดยลกัษณะของตวัรถภายนอกจะออกแบบเฉพาะส าหรับการใช้รับส่ง
บุคลากรตามหลกัวิศวกรรมและทางกฏหมาย อีกทั้งแชสซีและเคร่ืองยนต์ (Bus body and Chassis) จากบริษทัชั้นน า อาทิ ฮี
โน่ สแกนเนียและเมอร์เซเดส-เบนซ์ โตโยตา้ และยู่ทง เป็นตน้ ตวัถงัมีการออกแบบลกัษณะการใชง้านโดยค านึงถึงความ
ปลอดภยัเป็นหลกั การติดตั้งระบบปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ใหม่ทุกช้ิน และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน อาทิ ทีวี เคร่ือง
เสียง ชุดปฐมพยาบาล ถงัดบัเพลิง และอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัเพื่ออ านวยความสะดวกสบายและปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร 
มาตรฐานพนักงานขับรถ 

บริษทัให้ความส าคญัในการสรรหานกัขบัเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การคดัเลือกอย่างเขม้งวด อาทิ สัมภาษณ์ ตรวจสอบ
ประวติั ทดสอบการขบัขี่และตรวจสอบสภาพร่างกาย เป็นตน้ เม่ือรับเป็นนกัขบัตอ้งผา่นการอบรมความรู้ ความสามารถและ
การปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง เช่น การสร้างจิตส านึกในการให้บริการ การรักษาดูแลสภาพรถ การขบัขี่อยา่งปลอดภยั ตลอดจน
การวดัผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
มาตรฐานการควบคุมการเดินรถ  

บริษทัมีระบบติดตามรถโดยสารของบริษทัทุกคนั เรียกว่า GPS Tracking Systems เป็นแบบ Real time โดยเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายปฏิบติัการจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบสถานะ สอดส่องพฤติกรรมและสนับสนุนการท างานของนกัขบั อาทิ 
ตรวจสอบความพร้อมก่อนการให้บริการไม่นอ้ยกว่า 30 นาทีและการควบคุมความเร็วรถไม่เกิน 80 กม./ชม. ตลอดการปฏิบติั
หน้าท่ีผ่านกลอ้งวงจรปิดภายในรถโดยสารบริษทั เม่ือนกัขบัให้บริการรับส่งบุคลากรเรียบร้อยแลว้ ทางเจา้หนา้ท่ี OP จะท า
สรุปรายงานจากข้อมูลเป็นรายงานประจ าวนั  (Daily Report) และรายงานประจ าเดือน (Monthly Report) ให้กับลูกค้า
ตรวจทานเสมอ 
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มาตรฐานการซ่อมบ ารุง  
บริษทัมีการควบคุมระบบการดูแลรักษาเคร่ืองยนตแ์ละอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถโดยสารของบริษทัเป็นไปตาม

นโยบายการเก็บรักษา การเบิกใช้ การควบคุมสินคา้คงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายซ่อมบ ารุงเป็นผูรั้บผิดชอบ ทาง
บริษทัจะท าการฝึกอบรมพนกังานให้มีความรู้และความสามารถอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้เกิดความช านาญและก าหนดแผนการ
ซ่อมบ ารุงท่ีชัดเจน โดยไม่ตอ้งรอให้เกิดความเสียหาย ช ารุดหรือติดขดัเพื่อให้รถโดยสารของบริษทัทุกคนัมีสมรรถภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ อีกทั้งทางบริษทัไดจ้ดัรถซ่อมบ ารุงเคล่ือนท่ี (Mobile Unit) เพื่อซ่อมบ ารุงนอกสถานท่ี ลกัษณะการ
ดูแลและการซ่อมบ ารุงสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
- การดูแลรักษาประจ าวนัเป็นการดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของรถโดยสาร อาทิ การท าความสะอาดเบาะท่ี

นัง่ การฉีดพ่นน ้ายาฆ่าเช้ือโรคและการเก็บอุปกรณ์ภายในรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนใชง้านต่อไป เป็นตน้ โดย
เป็นความรับผิดชอบของนกัขบัและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 

- การซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) เป็นตามแผนการซ่อมบ ารุง กรณีพบว่าเป็นปัญหาใหญ่ 
เช่น เคร่ืองยนตแ์ละช่วงล่างเกิดการเสียหายจะน าส่งศูนยซ่์อมทนัที 

1.2  กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
บริษทัมีนโยบายการก าหนดราคาอย่างเหมาะสมและยุติธรรม ควบคู่กับการให้บริการท่ีมีคุณภาพสูง (Premium 

Strategy) อาทิ รถโดยสารของบริษทัทุกคนัเป็นรถใหม่ ลกัษณะของรถเหมาะกบัการให้บริการ นกัขบัมีความเช่ียวชาญ ระบบ
การติดตามท่ีทนัสมยัและการบริหารจดัการกระบวนการเดินรถท่ีมีประสิทธิภาพ (Flee Management System) เพื่อสร้างความ
มัน่ใจให้กบัผูโ้ดยสารสอดคลอ้งกบัหลกัการก าหนดราคา อีกทั้งการค านึงถึงการลงทุนรถโดยสารของบริษทัมีระยะเวลา
ประมาณ 1-5 ปี โดยก าหนดค่าบริการ 2 ประเภท ดงัน้ี 
1. การก าหนดค่าบริการแบบคงท่ี (Fixed  - Rate Contract) คือการก าหนดตามระยะทางตามค่าบริการต่อเท่ียวท่ีระบุไว้

ในสัญญา ซ่ึงไม่มีการเปล่ียนแปลงตามราคาน ้ามนั 
2. การก าหนดค่าบริการผนัแปรตามการเปล่ียนแปลงของราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิง (Floating - Rate Contract) แบ่งเป็น 2 

รูปแบบ ดงัน้ี 
- การก าหนดค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทางท่ีผนัแปรตามอตัราค่าน ้ ามนัชดเชย ค านวณจากปริมาณการใช้

น ้ ามันแต่ละเส้นทางบวกส่วนต่างของราคาน ้ ามัน (ราคาน ้ ามันเฉล่ียปัจจุบนัเปรียบเทียบราคาน ้ ามันตาม
สัญญา) หากส่วนต่างราคาน ้ ามนัเฉล่ียปัจจุบนัมากกว่า บริษทัจะไดรั้บอตัราค่าน ้ ามนัชดเชยจากลูกคา้ หาก
ส่วนต่างราคาน ้ามนัตามสัญญามากกว่า บริษทัจะให้ส่วนลดกบัลูกคา้แทน 

- การก าหนดค่าบริการผนัแปรตามราคาน ้ ามันและระยะทางท่ีให้บริการ (Minimum Guarantee) เป็นการ
ก าหนดค่าบริการขั้นต ่าตามตน้ทุนบริการส าหรับค่างวดรถ ค่าจา้งนกัขบั และค่าน ้ ามนัตามจริง ส่วนรายได้
ตามระยะทางท่ีให้บริการกบัลูกคา้ 

1.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
บริษทัมีฝ่ายการตลาดท าหน้าท่ีหาลูกคา้ 2 ช่องทางคือ 1) ทางลูกคา้ติดต่อมาทางบริษทัโดยตรงคิดเป็นร้อยละ 75.93 

ของลูกคา้ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นการแนะน าจากลูกคา้รายเดิมของบริษทัและ 2) การเขา้ร่วมประกวดราคา/ การประมูลราคา 
(Price Action) คิดเป็นร้อยละ 24.07 ของลูกคา้ทั้งหมด โดยท่ีผ่านมาการรับงานส่วนใหญ่เป็นการแนะน าจากลูกคา้รายเดิม
ของบริษทั เน่ืองจากบริษทัไม่มีนโยบายในการแข่งขนัดา้นราคาเพื่อให้ไดง้าน แต่จะเน้นการรักษาคุณภาพของการบริหาร
จดัการให้มีประสิทธิภาพคุม้ค่ากบัค่าบริการท่ีลูกคา้จะตอ้งจ่ายซ่ึงท่ีผ่านมาจะเห็นไดว่้าลูกคา้รายเดิมท่ีไดรั้บบริการยงัคงใช้
บริการอยา่งต่อเน่ืองเกือบทุกราย 
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การประชาสัมพนัธ์ (Promotion) 
บริษทัมีการประชาสัมพนัธ์หลากหลายรูปแบบ อาทิ หนงัสือพิมพ ์เวบ็ไซต์บริษทั SET FB Line การสัมภาษณ์สดและวิทยุ 

เป็นตน้ เพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ สร้างการรับรู้ (Brand Recognition) และการจดจ า (Brand Awareness)  
1.4 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัเป็นผูป้ระกอบการในภาคการผลิตมีสถานท่ีตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือนอกนิคม
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเป็นหลกั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีจ านวนลูกคา้ทั้งส้ิน 54 ราย แบ่งเป็นพ้ืนท่ีการ
ให้บริการดงัน้ี 

พื้นที ่ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี 10 11 13 
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั ชลบุรี 1 1 1 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง 5 4 5 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง 6 6 7 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ระยอง 3 3 5 
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 1 1 1 
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด ระยอง - 1 1 
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ระยอง - - 1 
เขตอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น ระยอง - - 1 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 1 1 
จงัหวดัปราจีนบุรี 1 1 1 
จงัหวดัสระบุรี 1 1 1 
จงัหวดัระยอง 7 6 6 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 1 1 
กรุงเทพฯ 2 5 9 
รวม 39 42 54 

 
3. การจัดหาการให้บริการ 

1. การจัดหารถโดยสาร บริษทัมีรูปแบบการจดัหารถโดยสาร 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
 รถโดยสารของบริษทั  

บริษทัจะมีการลงทุนรถโดยสารก็ต่อเม่ือมีความชดัเจนว่ามีการท าสัญญากบัทางลูกคา้เท่านั้น โดยบริษทัมีแหล่งเงินทุนส าหรับการ
ซ้ือรถใหม่มาจากการสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินและธนาคาร และการออกเคร่ืองมือทางการเงิน อาทิเช่น การเสนอขายหุ้น
สามญัแก่ประชาชนทัว่ไป (IPO) ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) และการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (PP) นอกจากน้ีรถ
โดยสารบริษทัทุกคนัมีประกนัภยัครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น (รายละเอียดเพ่ิมเติม การออกหลกัทรัพย)์ 

รถโดยสารร่วมบริการ 
บริษทัมีการท าสัญญารถร่วมบริการต่อคนัเป็นรายปี ประกอบด้วยรถบัสและรถตู ้ซ่ึงในสัญญาระบุเง่ือนไขการปฏิบติังานตาม

มาตรฐานของบริษทัอย่างชดัเจน โดยบริษทัเป็นผูค้ดัเลือกลูกคา้ บริหารจดัการกระบวนการเดินรถ ตลอดจนการติดตามประเมินผลงาน ซ่ึง
รถร่วมเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด ปัจจุบนับริษทัไม่มีนโยบายการในการท าสัญญากบัรถร่วมรายใหม่เพ่ิมเติม 
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 2.        นักขับ (Driver) 
บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในการคดัเลือกนกัขบัเป็นหลกัตั้งแต่กระบวนการสรรหานกัขบั เร่ิมจากการรับสมคัร อาทิ ป้ายประกาศ การ

แนะน าจากนกัขบัและประชาสัมพนัธ์ตามสถานท่ีต่างๆ โดยฝ่ายสรรหานกัขบั เม่ือมีนกัขบัใหม่มาสมคัรกบัทางฝ่ายบุคคลจะท าการสัมภาษณ์
คุณสมบติัเบ้ืองตน้ อาทิเช่น ทดสอบความสามารถในการขบัขี่ ตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจสอบประวติัอาชญากรรมจากหน่วยงานราชการ 
และตรวจสอบใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถประเภทท่ี 2, 3 หรือ 4 จากกรมขนส่งทางบกหรือไม่ เม่ือรับเป็นนกัขบัจะตอ้งรับการฝึกอบรมทกัษะ
การขบัรถเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ ก่อนเร่ิมการปฏิบติังานกบัลูกคา้โดยฝ่ายปฏิบติัการเป็นผูป้ระเมินผลตลอดการปฏิบติังาน  

 
ภาพแสดง ขั้นตอนการสรรหานกัขับ 

 
3. น ้ามันเช้ือเพลิง 

บริษทัมีนโยบายให้รถโดยสารของบริษทัทุกคนัใช้น ้ ามันดีเซลและน ้ ามัน B10 โดยบริษทัไม่มีเปล่ียนแปลงหรือการดัดแปลง
เคร่ืองยนตเ์ป็นประเภทเช้ือเพลิงอ่ืน อีกทั้งการควบคุมการเติมน ้ามนัผา่นบตัรเติมน ้ามนัจากผูจ้  าหน่ายน ้ามนัท่ีมีช่ือเสียงหลายแห่ง  

ขั้นตอนการเติมน ้ามนั นกัขบัจะตอ้งเติมน ้ามนัตามสถานีให้บริการท่ีทางบริษทัก าหนด โดยตอ้งเติมให้เตม็ถงัทุกคร้ัง ก่อนเติมจะตอ้ง
แจง้เลขไมลใ์ห้ทางสถานีทราบเพ่ือท าการออกใบเสร็จ จากนั้นน าใบเสร็จกลบัมาส่งให้ทางเจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการ (Operation staff : OP) 
ภายในเช้าวนัถดัไป เพื่อให้เจา้หน้าท่ี OP บนัทึกขอ้มูลลงในระบบ Back office และวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้เพ่ือให้ทราบถึงอตัราการใช้
น ้ ามันของรถโดยสารแต่ละคนั (Rate of Consumption) หากพบข้อมูลมีความผิดปกติ ทางเจ้าหน้าท่ี OP จะท าการเร่งหาสาเหตุร่วมกบั
ตรวจทานขอ้มูลในระบบ GPS Tracking ทนัทีก่อนเสนอให้กบัฝ่ายบริหารทราบทุกส้ินเดือน และทุกส้ินเดือนทางผูจ้  าหน่ายน ้ ามนัจะส่ง
รายงานการใชน้ ้ามนัและเอกสารประกอบการเรียกเก็บค่าบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การสรรหานักขับ

การสัมภาษณ์เบ้ืองต้น

ตรวจสอบประวตัิ
อาชญากรรม

พนักงานประจ า 

"นักขับ"

ผ่านการอบรมตาม
เกณฑ์ของบริษทั 
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ภาพแสดง ขั้นตอนการควบคุมการเติมน ้ามันของนักขับ 
 

 
4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  

บริษทัมีสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ประกอบดว้ย ยานพาหนะส าหรับขนส่ง และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงแสดงมูลค่า
ตามราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2562 ถึงปี 2564 ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ปี ยานพาหนะส าหรับขนส่ง

และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 
ที่ดิน อาคาร เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใช้ส านักงาน 
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ 

ยานพาหนะ ทรัยพ์สิน
ระหว่าง
ก่อสร้าง 

สินทรัพย์
สิทธิการใช้ 

2562 587615 34,184 5,311 1,698 457 2,057 140 - 
2563 634,664 34,184 4,822 1,299 685 848 27,319 4,659 
2564 877,181 34,184 31,304 6,815 1,128 1,568 23 3,946 

 
ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 

บริษทัมียานพาหนะส าหรับขนส่งจ านวนรวม 528 คนั ประกอบดว้ยรถโดยสารของบริษทัจ านวน 516 คนั รถสนับสนุนการซ่อม
บ ารุงและปฏิบติัการจ านวน 10 คนั และรถส าหรับผูบ้ริหารจ านวน 2 คนั รายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทยานพาหนะ จ านวน จ านวนคัน 

 (ล้านบาท) กรรมสิทธิ์ของบริษัท ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าการเงิน 

รถบสั 560.08 144 113 
รถมินิบสั 68.28 6 36 
รถตู ้/ รถตู ้วีไอพี 243.35 40 177 
รถสนบัสนุนการซ่อมบ ารุงและปฏิบติัการ 3.53 12 - 
อุปกรณ์เก่ียวกบัรถโดยสาร 1.94 - - 
รวม 877.18 202 326 

 

การก าหนดสถานีเตมิ
น า้มนั

เตมิน า้มนัเตม็ถังทุก
คร้ัง

นักขบัน าส่งใบเสร็จเลข
ไมล์ทุกวนัให้ OP staff

เจ้าหน้าทีฝ่่ายปฎบิัติ
การบันทกึข้อมูลใน

Back office

OP staff วเิคราะห์ข้อมูล
ร่วมกบัระบบ GPS 

Tracking

เสนอฝ่ายบริหาร
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หมายเหตุ : 
- ยานพาหนะส าหรับขนส่งท่ีมีภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าการเงินรวม 326 คัน แบ่งเป็นสัญญาเช่าการเงินจ านวน 110 คันและสัญญาเช่าซ้ือจ านวน 216 คัน การเลือก

รูปแบบสัญญาบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมเน่ืองจากมีผลกระทบต่อการค านวณก าไรทางบัญชีและก าไรทางภาษี  ซ่ึงกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี  

- รถสนับสนุนการซ่อมบ ารุงเป็นรถส าหรับฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายซ่อมบ ารุงรักษาเพ่ือใช้ในการสนับสนุนกระบวนการเดินรถ 

 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

บริษทัมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย ท่ีดิน  อาคารส านักงาน เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
ยานพาหนะ ทรัพยสิ์นระหว่างก่อสร้าง และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้รายละเอียดดงัน้ี 

รายละเอียด ลักษณะกรรมสิทธิ์ จ านวน (ล้านบาท) 

ท่ีดิน จดจ านองท่ีดินกบัธนาคาร 34.18 
อาคาร จดจ านองท่ีดินกบัธนาคาร 31.30 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน บริษทัเป็นเจา้ของ 6.81 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ บริษทัเป็นเจา้ของ 1.13 
ยานพาหนะ บริษทัเป็นเจา้ของ 1.57 
ทรัพยสิ์นระหว่างก่อสร้าง บริษทัเป็นเจา้ของ 0.02 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่า 3.95 
รวม  78.96 

หมายเหตุ : 
- ท่ีดิน บริษัทได้ก่อสร้างเป็น อาคารส านักงานใหญ่ ณ ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
- ยานพาหนะ เป็นรถส าหรับผู้บริหารจ านวน 2 คันส าหรับการติดต่อลูกค้าและให้บริการหรือให้เช่า กรณีลูกค้ามีต้องการรถยนต์ 

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนคือ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ านวน 0.57 ลา้นบาท มีลกัษณะกรรมสิทธ์ิเป็นของบริษทัและไม่มี
ภาระผกูพนั 

 
ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ 

บริษทัไดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางดว้ยรถท่ีใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารเลขท่ี ชบ .264/2563 ออกโดยกรมขนส่ง
ทางบก ตั้งแตเ่ดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2569 เป็นระยะเวลา 5 ปี 

 
ใบรับรอง BSI ISO39001: 2012 Road traffic safety management system 

บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2566 เป็น
ระยะเวลา 3 ปี 

 
 สัญญาให้บริการรับส่งบุคลากร 

1. สัญญาการให้บริการรับส่งบุคลากรกบัลูกคา้จ านวน 58 สัญญา ส าหรับจ านวนลูกคา้ 54 ราย 
2. สัญญาการให้บริการรับส่งบุคลากรกบัรถร่วมจ านวน 63 สัญญาต่อราย ประกอบดว้ย รถบสัจ านวน 6 คนัและรถตูจ้  านวน 66 คนั 

ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ทางรถร่วมจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาอยา่งเคร่งครัด 
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สัญญาเช่าอาคารและสถานที่จอดรถ รายละเอียดดงัน้ี 

ล าดับ สัญญากับ ระยะเวลา ลักษณะสัญญา ภาระผูกพนั 

1. นายชยัวฒัน์ จนัทร์ทอง สัญญา 2 ปี สถานท่ีจอดรถ ลานบา้นค่าย จ.ระยอง ไม่มี 
2. นายส่วน ทรัพยท์วี สัญญา 2 ปี สถานท่ีจอดรถ ลานบา้นแลง จ.ระยอง ไม่มี 
3. นางสาวอรสา ขนัเงิน สัญญา 2 ปี สถานท่ีจอดรถ ลานหนองละลอก จ.ระยอง ไม่มี 
4. นางแตงแกว ช่ืนภิรมย ์ สัญญา 3 ปี อาคารส านกังานสาขามาบตาพุดและสถานท่ีจอดรถ จ.ระยอง ไม่มี 
5. นางบุบผา มัน่นอ้ย สัญญา 1 ปี สถานท่ีจอดรถ ลานโป่งสะเก็ด จ.ชลบุรี ไม่มี 
6. หจก. อุดมสุขกบินทร์บุรี สัญญา 1 ปี สถานท่ีจอดรถ ลานกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ไม่มี 
7. นางซอติ้ว ชยัตระกูลทอง สัญญา 3 ปี อาคารส านกังานบางพระและสถานท่ีจอดรถ จ.ชลบุรี ไม่มี 
8. บจ. กรมดิษฐ์พาร์ค สัญญา 3 ปี อาคารส านกังานใหญ่ ชั้นท่ี 1, 3 และสถานท่ีจอดรถในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี (ยกเลิกสัญญา) 
ไม่มี 

9. นายสุชิน เชียงเงิน สัญญา 3 ปี สถานท่ีจอดรถ ลานมาบยางพร จ.ระยอง ไม่มี 
หมายเหตุ:  
- ล าดับท่ี 3 เป็นการท าสัญญาช่วงต่อกับทางนางอรสา ขันเงินอีก 6 เดือนเน่ืองจากนางสุรางค์พิมล เอี่ยมสะอาดขายท่ีดินไปแล้ว 

 
สัญญาประกันภัยรถบริษัท 
 บริษทัมีการท าประกนัภยัส าหรับรถบริษทัทุกคนั ประกอบดว้ย รถโดยสารบริษทัจ านวน 516 คนั รถสนบัสนุนการซ่อมบ ารุงและ
ปฏิบติัการจ านวน 10 คนัและรถส าหรับผูบ้ริหารจ านวน 2 คนั โดยมีเง่ือนไขประกนัภยัท่ีครอบคลุมความเสียหายทั้งหมด ประกอบดว้ย 
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก อาทิ ความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายหรืออนามยั ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น ความเสียหายต่อผูโ้ดยสาร
ในรถ ไดแ้ก่ การชดเชยค่ารักษาพยาบาล การชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือพิการ ความเสียหายต่อรถและความเสียหายต่อนกัขบั มีระยะเวลา 1 ปี 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

ล าดับ บริษัทประกันภัย ประเภทประกันภัย จ านวนกรมธรรม์ ภาระผูกพนั 

1. บมจ. ไทยศรี ประกนัภยั ประเภทท่ี 1 21 ไม่มี 
  ประเภทท่ี 3 1 ไม่มี 

2. บจ. กรุงเทพประกนัภยั ประเภทท่ี 1 9 ไม่มี 
3. บจ. ที.พี. แอนด ์แอส โซซิเอทส์(1992) ประเภทท่ี 1 261 ไม่มี 
4. บจ. ทีที อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด)์ ประเภทท่ี 1 154 ไม่มี 
5. บจ. อลัฟ่า แคปปิตอล ประเภทท่ี 1 82 ไม่มี 
 รวม  528  

หมายเหตุ : 
- ประกันภัยประเภทท่ี 3 คุ้มครองต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยต่อบุคลากรภายนอกและผู้โดยสารในรถ และคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคลภายนอก 
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ATP30

กลุ่มพานิชชีวะ

กลุ่มกรมดษิฐ์ กลุ่มเตชากูล

กลุ่ม TTTH

สัญญาบริการค า้ประกัน 
บริษทัมีวงเงินค ้าประกนัสัญญาการให้บริการ (Bank Guarntee) กบัธนาคารจ านวน 32.10 ลา้นบาทส าหรับกระบวนการค ้าประกนัใน

รูปแบบการท าหนงัสือสัญญาค ้าประกนัการให้บริการหรือหนงัสือการประกวดราคาค ้าประกนั รายละเอียดดงัน้ี 
ล าดับ ธนาคาร วงเงินค า้ประกัน (ล้านบาท) สัญญา (ฉบับ) ภาระผูกพนั 

1. ธนาคารกสิกรไทย 7.11 14 ไม่มี 
2. ธนาคารเกียรตินาคนิ 5.40 2 ไม่มี 
 รวม 12.51 16  

 
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

บริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการท่ียงัไม่ไดรั้บรู้จ านวนคงเหลือ 2,377 ลา้นบาทของลูกคา้ท่ีให้บริการทั้งหมด 54 ราย  
 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ส าหรับปี 2564 บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
 
1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

บริษทัมีทุดจดทะเบียนจ านวน 170,577,514.50 บาท ซ่ึงช าระเตม็มลูค่าแลว้ แบ่งเป็นหุ้นสามญั 682,310,058 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ราคาตลาดเฉล่ียทั้งปี 1.40 บาท   

 
ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่   
 

   
 
 
 
 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 30 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2564 

 จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1. กลุ่มครอบครัวพานิชชีวะ 118,125,000 19.14% 118,125,000 17.31% 
นายชาติชาย พานิชชีวะ 80,325,000 13.01% 80,325,000 11.77% 
นางสมหะทยั พานิชชีวะ 9,450,000 1.53% 9,450,000 1.39% 
นายพาทิศ พานิชชีวะ 9,450,000 1.53% 9,450,000 1.39% 
นายสาริศ พานิชชีวะ 9,450,000 1.53% 9,450,000 1.39% 
นางสาวอาภาพิศ พานิชชีวะ 9,450,000 1.53% 9,450,000 1.39% 
2. กลุ่มครอบครัวกรมดิษฐ์ 42,750,000 6.93% 42,750,000 6.27% 
นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ 42,750,000 6.93% 42,750,000 6.27% 
3. กลุ่มครอบครัวเตชากูล 100,469,894 16.28% 99,469,894 14.58% 
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รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 30 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2564 

 จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
นายปิยะ เตชากูล 55,050,000 8.92% 55,050,000 8.07% 
นางสายสุทธ์ิ เตชากูล 45,419,894 7.36% 45,419,894 6.51% 
4. บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิง้ส์ จ ากัด - - 65,000,000 9.53% 

รวม 261,344,894 42.34% 325,344,894 47.68% 
 
กลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 30 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2564 

 จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ 80,325,000 13.01% 80,325,000 11.77% 
2. บริษทั โตโยตา้ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ากดั   - - 65,000,000 9.53% 
3.  นายปิยะ เตชากูล  55,050,000 8.92% 55,050,000 8.07% 
4.  นางสายสุทธ์ิ เตชากูล 45,419,894 7.36% 44,419,894 6.51% 
5.  นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ 42,750,000 6.93% 42,750,000 6.27% 
6.  บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 9,815,851 1.59% 24,299,109 3.56% 
7. นายพงษช์ยั จงไพศาลศิลป์ 16,159,500 2.62% 16,159,500 2.37% 
8. นายวิฑูรย ์กรมดิษฐ์ 29,390,199 4.76% 12,907,799 1.89% 
9. นางจรูญลกัษณ์ พานิชชีวะ 12,656,250 2.05% 12,656,250 1.85% 
10. นางสาววิภาวี กรมดิษฐ์ 13,032,903 2.11% 10,902,403 1.60% 
อื่นๆ  312,710,461 50.66% 317,840,103 46.58% 
รวม 617,310,058 100.00% 682,310,058 100.00% 

หมายเหตุ: ส าหรับปี 2564 
- บริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
- บริษัทได้เปิดเผยบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งถือหุ้นทางธุรกิจทุกรายการ พร้อมอธิบายรายการและจ านวนเงินในรายการระหว่างกัน 
- บริษัทไม่มีการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding company) 
- *การนับรวมกลุ่มหลักทรัพย์เป็นไปตามนิยามบุคคลตามมาตรา 258 

1. กลุ่มนายชาติชาย พานิชชีวะ ประกอบด้วย ครอบครัวและบุตร ได้แก่ นางสมหะทัย พานิชชีวะ, นายพาทิศ พานิชชีวะ, นายสาริศ พานิชชีวะ และนางสาว
อาภาพิศ พานิชชีวะ ไม่รวมมารดาคือ นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ 

2. กลุ่มนายปิยะ เตชากูล ประกอบด้วย ครอบครัวและบุตร ได้แก่ นางสายสุทธ์ิ เตชากูล และไม่รวมบุตรท่ีบรรลนิุติภาวะคือ นายธนภูมิ เตชากูล  
3. นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ไม่รวมพ่ีน้องคือ นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์ และนางสาววิภาวี กรมดิษฐ์  
4. เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2564 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนใหม่จ านวน 170,577,514.50 บาท (682,310,058 หุ้นสามัญ) เดิมจ านวน 154,327,517 บาท 

(617,310,058 หุ้น) 
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รายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  
  รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารทั้งทางตรงและทางออ้ม ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 รายละเอียด ดงัน้ี 
ล าดับ รายช่ือ ณ 30 ธนัวาคม 2563 ณ 30 ธนัวาคม 2564 การเปลี่ยนแปลง 

  จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

กรรมการบริษัท       
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ 80,325,000 13.01% 80,325,000 11.77% - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 18,900,000 3.06% 18,900,000 2.77% - - 

2. ดร. วิวฒัน์ กรมดิษฐ์ 42,750,000 6.93% 42,750,000 6.27% - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - - - 

3. นายปิยะ เตชากูล 55,050,000 8.92% 55,050,000 8.07% - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 45,419,894 7.36% 44,419,894 6.51% (1,000,000) (0.16%) 

4. นางสมหะทยั พานิชชีวะ 9,450,000 1.53% 9,450,000 1.39% - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 89,775,000 14.54% 89,775,000 13.16% - - 

5. นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร - - - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - - - 

6. นางสุวรรณี ค ามัน่ - - - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 576,250 0.09% 556,250 0.08% (20,000) 0.00% 

7. นายก าชยั บุญจิรโชติ - - - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - - - 

8. นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ - - - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - - - 

ผู้บริหาร       
1. นางสาวนิชานนัท ์รัตนเกต ุ 570,625 0.09% 570,625 0.08% - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - - - 

2. นางสุกานดา พุทธรักษา - - - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - - - 

3. นางสาวพรรณี คูหาวลัย ์ - - - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - - - 

4. นางสาวโชติกา วีระศิลป์ - - - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - - - 

5. นายอธิเมศร์ ฉตัรวรียโ์ชติ - - - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - - - 

6. นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 104,650 0.02% 104,650 0.02% - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - - - 

7. นางสาวกุลวรินทร์ ปฐมพิชญสิทธ์ิ - - - - - - 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - - - 
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ล าดับ รายช่ือ ณ 30 ธนัวาคม 2563 ณ 30 ธนัวาคม 2564 การเปลี่ยนแปลง 

  จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

8. นางสาวอรอินทุ ์อินทร์เจริญสุข 246,950 0.04% 200,000 0.03% (46,950) (0.01%) 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - - - 

หมายเหตุ: 
-             บริษัทไม่มีการจัดโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซ้ือหลักทรัพย์ของบริษัท 
- นางสาวกุลวรินทร์ ปฐมพิชญสิทธ์ิ ได้ปรับต าแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2564  
- นางสาวอรอินทุ์  อินทร์เจริญสุข เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 

 
การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาต ิณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564 ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งส้ิน นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

 จ านวนราย จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนราย จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนราย จ านวนหุ้น ร้อยละ 

ผูถ้ือหุ้นสัญชาติไทย 3,876 682,310,058 100.00% 5 90,463,746 13.26% 3,871 591,846,312 86.74% 
ผูถ้ือหุ้นสัญชาติต่างดา้ว - - - - -   - - - - 
รวม 3,876 682,310,058 100.00% 5 90,463,746 13.26% 3,871 591,846,312 86.74% 

  
การกระจายการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้น ตามวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันท่ี 30 ธ.ค. 2564 ดงันี ้

ผู้ถือหุ้น รวมทั้งส้ิน นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

 จ านวน
ราย 

จ านวนหุ้น % จ านวน
ราย 

จ านวนหุ้น % จ านวน
ราย 

จ านวนหุ้น % 

ผูถ้ือหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกว่า 0.5% 24 449,941,955 65.94% 2 89,299,109 13.09% 22 360,642,846 52.85% 
ผูถ้ือหุ้นท่ีถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต ่ากว่า
หน่ึงหน่วยการซ้ือขาย 

3,525 232,360,299 34.06% 3 1,164,637 0.17% 3,522 231,195,662 33.89% 

ผูถ้ือหุ้นท่ีถือหุ้นต ่ากว่าหน่ึงหน่วยการซ้ือขาย 327 7,804 - - - - 327 7,804 - 
รวม 3,876 682,310,058 100.00% 5 90,463,746 13.26% 3,871 591,846,312 86.74% 

 
ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder’s agreement)  

บริษทัไม่มีการจดัท าขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นใหญ่ (Shareholders’ agreement) ส าหรับเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย ์และการบริหารงานของบริษทั 
 

1.5 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
ปี 2560 บริษทัมีออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั รุ่นท่ี 1 (ATP30-W1) จ านวน 123,750,000 หน่วยมีอายุ 2 ปี ครบ

ก าหนดการใชสิ้ทธิแปลงสภาพฯ เม่ือวนัท่ี 23 พ.ค. 2562 โดยสามารถน ามาแปลงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญั ซ่ึงมีผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพฯ จ านวน 
122,310,254 หุ้น อตัราหุ้นละ 0.85 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 103.96 ลา้นบาท 

ปี 2563 บริษทัมีการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่ บริษทั โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ากัด จ านวน 
65,000,000 หุ้น หรือ 9.53% ในราคาหุ้นละ 0.99 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 64.35 ลา้นบาท 
หมายเหตุ: 
- การด าเนินงานท่ีผ่านมา บริษัทยังไม่เคยออกหลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหนี ้เช่น หุ้นกู้  และตั๋วเงิน 
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1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย กรณีจ่ายเงินปันผลนอ้ย

กว่านโยบายตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงจะเป็นผูพ้ิจารณาจากปัจจยัต่างๆ อาทิ แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตและตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เวน้แต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทางคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจ
อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลได ้หากมีผลก าไรสุทธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมายท่ีเพียงพอและรายงานต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคราวถดัไป มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

รายละเอียดก าไรสุทธิส าหรับปี ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หุ้นสามญั (ลา้นหุ้น) 521.46 548.23 617.32 682.32 682.32 
เงินปันผลประจ าปี (ลา้นบาท) 15.64 21.93 **12.35 20.47 20.47 
อตัราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.04/ 0.02 0.02 0.03 0.03 

เงินปันผลระหว่างกาล (ลา้นบาท) - **12.35 - - - 
หุ้นปันผล (ลา้นบาท) - - - - - 

อตัราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.079 0.079 0.079 0.047 0.049 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 62.96% 56.51%/ 36.20% 55.59% 74.95% 58.86% 

ก าหนดจ่ายเงินปันผลวันท่ี 30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2562/ 
4 ธ.ค. 2562/ 

30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564 29 เม.ย. 2565 

หมายเหตุ :  
- * ส าหรับก าไรสุทธิปี 2559 อัตราการจ่ายเงินปันผลรวมหุ้นละ 0.04473 บาท แบ่งเป็น 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในอัตรา

หุ้นละ 0.03125 บาทต่อหุ้น 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01348 บาท ก าหนดจ่ายเงินปันผลวันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 
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2.   การบริหารจัดการความเส่ียง 

  
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 
 บริษทัมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

1. บริษทัมีการจดัวางระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษทั 
และสนบัสนุนดา้นทรัพยากรท่ีจ าเป็นในดา้นต่างๆ เพื่อให้การบริหารความเส่ียงสามารถด าเนินการควบคุมหรือลดความเส่ียงให้อยู่
ในระดบัที่ยอมรับไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ านาจหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย เสนอแนะแนวทางการบริหารความเส่ียงต่างๆ ก าหนดกรอบ
มาตรฐาน และกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงรวมถึงการก ากบัดูแลให้ครอบคลุมกล
ยทุธ์หลกัของบริษทัและสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนไป รวมถึงการพิจารณาติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

(รายละเอียดเพ่ิมเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เร่ืองนโยบายบริหารความเส่ียง) 
 

2.2 ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  
 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 
 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้าจ านวนน้อยราย 

 ในปีท่ีผ่านมา บริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการให้กบัลูกคา้จ านวน 54 ราย โดยลูกคา้ท่ีมีรายได ้10 อนัดบัแรกมีจ านวน 257.75 ลา้น
บาท หรือ 52.39% ของรายไดจ้ากการให้บริการรวม ทั้งน้ี ท่ีผ่านมาบริษทัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้กลุ่มดงักล่าวน้ีมาโดยตลอดตั้งแต่เร่ิม
ด าเนินธุรกิจ โดยมีระยะเวลาสัญญา 3-8 ปี ซ่ึงมีการท าสัญญาต่อเน่ืองเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี อยา่งไรก็ดีการแข่งขนัทางธุรกิจน้ีค่อนขา้ง
สูงจึงมีโอกาสท่ีลูกคา้บางรายจะไม่ต่อสัญญากบับริษทั หรือลดการใชบ้ริการเพื่อลดตน้ทุน หากบริษทัตอ้งสูญเสียลูกคา้บางรายไปอาจมีผล
ต่อรายไดจ้ากการให้บริการของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
 มาตรการลดความเส่ียง บริษัทมีนโยบายท่ีชัดเจนในการรักษาลูกค้ารายเดิมและขยายลูกค้ารายใหม่  อีกทั้งการกระจายกลุ่ม
อุตสาหกรรมให้มีความหลายหลาย (Industry Diversification) เพื่อลดระดับการพึ่ งพิงกลุ่มลูกค้าดังกล่าวและการกระจุกตัวของลูกค้า
อุตสาหกรรมเดียวกนั ซ่ึงผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาบริษทัสามารถรักษาฐานลูกค้ารายเดือนเกือบ 100% และขยายฐานลูกค้าใหม่อย่าง
ต่อเน่ือง    
 
ความเส่ียงเกี่ยวกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

เน่ืองจากกระบวนการเดินรถของบริษทั อาจท าให้เกิดมลพิษต่อชุมชนตามเส้นทางการเดินรถ บริษทัจึงไดป้้องกนัปัญหาท่ีเกิดขึ้น
โดยให้ความส าคญัในการบริหารจดัการดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือก าหนดแนวทางด าเนินการและติดตามผลการบริหารจดัการใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกในการลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 มาตรการลดความเส่ียง บริษทัมีนโยบายจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 39001 การบริหารจดัการกระบวนการเดินรถจากการ
ควบคุม อาทิ ปริมาณฝุ่ น กล่ิน เสียง ปล่อยควนั ให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีกว่าตามกฎหมายก าหนด เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งลดการจ ากดัของเสียตามกรรมวิธีท่ีถูกตอ้งของขยะ
หรือของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการด าเนินงาน อะไหล่เส่ือมสภาพ อาทิ แบตเตอร่ี น ้ามนัเคร่ืองและอะไหล่ โดยมีแนวทางปฏิบติั (รายละเอียด
เพ่ิมเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เร่ืองนโยบายส่ิงแวดล้อม) อีกทั้ง บริษทัได้วางแผนแนวทางในอนาคตในการลดความเส่ียงเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้ม รายละเอียดดงัน้ี 
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1. โดยบริษทัไดเ้ร่ิมพฒันาโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์โดยการติดตั้งหลงัคาโซล่าร์โรงจอดรถและศูนยซ่์อมบ ารุงของบริษทั
เพื่อลดการใชก้ระแสไฟฟ้า 

2. การศึกษาธุรกิจเก่ียวกบัยานยนตไ์ฟฟ้ามาใชใ้นการให้บริการในการช่วยลดค่าปริมาณการปล่อยควนัอนักระทบต่อก๊าซเรือน
กระจก  

3. การให้การสนบัสนุนโครงการสนบัสนุนการปลูกป่า Care the wild ร่วมกบัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน 
ส าหรับปี 2564 บริษทัไดด้ าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการทุกกระบวนการ โดยผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาไม่เกิดผลกระทบ 

ท าลายหรือขอ้ร้องเรียนในดา้นสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรของชุมชน  
 
 ความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน 

 บริษทัมีนโยบายต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่อย่างส้ินเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบติัตามกฎหมายทั้งหมดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ในประเทศไทย บริษทัจะไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม และมุ่งมัน่ท่ีจะน าระบบท่ีมีประสิทธิผลมาใชใ้นการต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ และประเมินความเส่ียงดา้น

สิทธิมนุษยชนภายในบริษทัตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อระบุ ป้องกนั และลดผลกระทบความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนในการด าเนินงานของบริษทั 

โดยการประเมินความเส่ียงน้ีครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศ รวมทั้งมีการประเมินผลกระทบในกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มท่ีตอ้งดูแลเป็น

พิเศษ เช่น เด็ก แรงงาน และประเมินโอกาสท่ีอาจเกิดผลกระทบในระดบัประเทศ ระดบัปฏิบติังานและระดบับุคคล (รายละเอียดเพ่ิมเติม คู่มือ

จรรยาบรรธุรกิจ เร่ืองนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม) 

 จากผลการประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน บริษทัไดก้ าหนดมาตรการในการควบคุมและบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
ประเมินความเส่ียง หลงัจากจดัท าแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขดา้นสิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือให้มัน่ใจว่าการบริหาร
จดัการดา้นสิทธิมนุษยชนของบริษทั มีประสิทธิภาพในการควบคุมผลกระทบตลอดห่วงโซ่คุณค่าบริษทัไดจ้ดัเตรียมมาตรการเยียวยาผูท่ี้อาจ
ไดรั้บผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน ทั้งความช่วยเหลือท่ีเป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบ
ดา้นสิทธิมนุษยชนจากการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั้งมีกระบวนการติดตามและทบทวนผลการด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชนเป็นประจ า 
โดยก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชนให้กบัองคก์ร/ หน่วยงานและ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีการ
ตรวจประเมินดา้นสิทธิมนุษยชนจากหน่วยงานภายนอก และจัดเตรียมช่องทางรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนักงานและ
บุคคลภายนอก เพื่อน าความเห็นมาทบทวนแกไ้ข ส่งผลให้บริษทัสามารถป้องกนัและลดความเส่ียงท่ีอาจจะน าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดให้คู่คา้ตรวจประเมินผลการด าเนินของตนเอง ซ่ึงครอบคลุมประเด็นดา้นแรงงานและดา้นสิทธิมนุษยชน เช่น
สิทธิดา้นความปลอดภยัในการท างาน ทั้งน้ี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงและลดผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยนท่ีอาจเกิดขึ้นจากคู่คา้ 
 ทั้งน้ี จากการประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนโดยรวม บริษทัมัน่ใจว่าไดด้ าเนินงานตามระบบบริหารจดัการความปลอดภยั  
ชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มตามแนวทางของบริษทัอยา่งถูกตอ้งและโปร่งใส  

  
 ความเส่ียงเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
 ความเส่ียงจากการขาดแคลนนักขับ 

บริษทัมีการประกอบธุรกิจให้บริการ ซ่ึงการเติบโตของบริษทัสอดคลอ้งกบัปริมาณรถโดยสารและจ านวนนักขบั ดว้ยตลาดการ
ขนส่งมีการแข่งขนัค่อนขา้งมากท าให้มีความตอ้งการคนขบัรถจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาเร่ืองการขาดแคลนนกัขบั   

มาตรการลดความเส่ียง บริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัเงินเดือนและสวสัดิการต่างๆ ของนกัขบัอยา่งเหมาะสมเช่นเดียวกบัพนกังานทัว่ไป 
(รายละเอียดเพ่ิมเติม คู่มือจรรยาบรรณเร่ืองนโยบายค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน) และสร้างจิตส านึกในการรักอาชีพ อีกทั้งบริษทัให้
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พนกังานฝ่ายปฏิบติัการ (OP) จ านวน 31 คนท่ีมีใบอนุญาตการขบัขี่รถโดยสารไม่ประจ าทางและอบรมเช่นเดียวกบันกัขบั กรณีหากมีช่วง
ขาดนกัขบัสามาถปฏิบติังานแทนได ้ซ่ึงในปีท่ีผา่นมา บริษทัสามารถสรรหานกัขบัที่เพียงพอต่อการให้บริการท่ีเติบโตได ้

 ความเส่ียงจากการผันผวนของราคาน ้ามัน  
  บริษทัด าเนินธุรกิจการให้บริการรับส่งพนกังานภายในประเทศ ซ่ึงตอ้งใชน้ ้ ามนัเป็นเช้ือเพลิงเป็นหลกัส าหรับรถโดยสารทุกคนั ซ่ึง

คิดเป็นตน้ทุน 22% ของตน้ทุนบริการรวม ส าหรับปี 2564 ราคาน ้ามนัมีความผนัผวนค่อนขา้งมากตามราคาซ้ือขายในตลาดโลกท าให้ตน้ทุน
บริการเพ่ิมขึ้น 79% (ปี 2563 ตน้ทุนบริการเท่ากบั 77%)  อีกทั้งบริษทัไม่มีการท าสัญญาซ้ือน ้ามนัล่วงหนา้ 

อย่างไรก็ดี บริษทัมีรูปแบบการท าสัญญาให้บริการ 2 รูปแบบ คือ 1. การก าหนดค่าบริการแบบคงท่ี (Fixed Contract) เท่ากบั 46% 
หากราคาน ้ ามนัมีอตัราการเปล่ียนแปลงสูงทางบริษทัสามารถขอปรับสัญญาเพ่ิมเติมได ้และ 2. ค่าบริการผนัแปรตามการเปล่ียนแปลงของ
ราคาน ้ามนัเช้ือเพลิง (Floating-Rate Contract) เท่ากบั 54% (รายละเอียดเพ่ิมเติม ขอ้ 1.2 กลยทุธ์ดา้นราคา)  

มาตรการลดความเส่ียง การก าหนดสัญญา อาทิ ระยะเวลาสัญญา เง่ือนไข และรูปแบบสัญญาค่าน ้ ามนัผนัแปรมากขึ้น อีกทั้งแนว
ทางการบริหารจดัการตน้ทุนน ้ามนั อาทิ 1.การอบรมนกัขบัโดยใชเ้ทคนิคการขบัขี่อยา่งประหยดั ความร่วมมือและการควบคุมการทุจริต อีก
ทั้ งการติดตามผลอย่างสม ่าเสมอ 2.การเปล่ียนประเภทการใช้น ้ ามัน อาทิ B7 และ B10 3 .ติดตามผลการน าระบบ Robotic Process 
Automation (RPA) ในการควบคุม GPS อาทิ ปริมาณน ้ามนั เส้นทาง ระยะเวลา และพฤติกรรมนกัขบัให้มีประสิทธิภาพ 

  
 ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธหิรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์             
 ความเส่ียงจากการบริหารงานท่ีพึง่พงิผู้บริหารหลัก  

 

การให้บริการขนส่งพนกังานของบริษทัมีภาพลกัษณ์ท่ีติดกบัผูบ้ริหารส าคญับริษทั 
คือนายปิยะ เตชากูล ซ่ึงถือหุ้นในบริษทั 15% ในต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ (MD) และ
ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการบริหารงานบริษทัจนมีช่ือเสียง
และเป็นท่ียอมรับในธุรกิจน้ี ท าให้บริษทัมีผลการด าเนินท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง โดยในปี 2564 
บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการจ านวน 494 ลา้นบาทหรือ 26% เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ี
ผา่นมา หากบริษทัสูญเสียผูบ้ริหารหลกัดงักล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการ
ของบริษทัได ้ ดงันั้นบริษทัไดก้ าหนดนโยบายดา้นแผนการสืบทอดต าแหน่งในการ
กระจายอ านาจการจดัการขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบให้แก่ผูบ้ริหารในสายงาน
ต่างๆ ตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อลดการพึ่งพิงผูบ้ริหารรายดงักล่าว 
อยา่งไรก็ดี บริษทัไดจ้ดัท าแผนธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัการปรับโครงสร้างองคก์รท่ี
เหมาะสมตามขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ี ความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน พร้อมสรรหาบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพและการสนบัสนุนการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ อีกทั้งใหผ้ลตอบแทนตามผลการ
ประเมิน หนา้ท่ีและความสามารถ ซ่ึงสามารถลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหารหลกัได ้
(รายละเอียดเพ่ิมเติม คู่มือจรรยาบรรณเร่ืองนโยบายดา้นการสืบทอดต าแหน่งงาน) 

หมายเหตุ: 
- ความเส่ียงด้านการเงิน จากการประเมินบริษัทเห็นว่ายังมีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอต่อการด าเนินงานต่อเน่ืองของธุรกิจ 
- ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ บริษัทเห็นว่าการด าเนินงานท่ีผ่านมายังสามารถสร้างรายได้และก าไรได้อย่างต่อเน่ือง อีกท้ังยังไม่มีเหตุการณ์ท่ีมี

สาระส าคัญท่ีจะกระทบต่อผู้ถือหุ้นท่ีจะไม่ได้รับผลตอบแทนหรือสิทธิท่ีควรจะได้รับหรือสูญเสียเงินลงทุนท้ังจ านวนหรือบางส่วน 
- ความเส่ียงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ จากการด าเนินงานท่ีผ่านมาบริษัทยังไม่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ  
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3. การขับเคล่ือนธุรกจิเพ่ือความย่ังยืน 

  
บริษทัมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อ

เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่ง
มืออาชีพตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
มีจริยธรรมทางธุรกิจ ค านึงถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผูถื้อหุน้และผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกนั 
 บริษทัไดก้ าหนดใหผู้บ้ริหารระดบัสูงและผูบ้ริหารแต่ละฝ่าย 
โดยมีบทบาท หนา้ท่ีในการก าหนดและวางแผนการด าเนินการดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มให้สอดคลอ้งกบั
นโยบาย และกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนของบริษทั ตลอดจน
การดูแลติดตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดและ
รายงานผลด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
บริษทัอยา่งต่อเน่ือง  

 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการเติบโตอยา่งย ัน่ยืน โดยยึดมัน่นโยบายและแนวทางการด าเนินธุรกิจดว้ยระบบการ
บริหารงานอยา่งมืออาชีพ มีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ คูค่า้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนการสร้างการเติบโตอยา่งมัน่คง ดว้ยความมุ่งพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากรอนัเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า อีกทั้งการพฒันากระบวนการท างานอยา่งครบวงจรในการให้บริการท่ีมีความปลอดภยัสูงสุด อนั
จะน าไปสู่ความยัง่ยืนขององคก์รไดใ้นระยะยาว 
 
3.1  นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานในการพฒันาความยัง่ยืนในทิศทางเดียวกบัวิสัยทศัน์ขององคก์ร “เราจะเป็นผูน้ าในการ
ให้บริการรับส่งบุคลากรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งมัน่พฒันาการบริการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริการและสร้างมาตรฐาน
การให้บริการจนเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล” โดยการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลกัธรรมาภิบาลควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียผ่านกระบวนการด าเนินงานท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้
ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน อีกทั้ง การดูแลสิทธิประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลและเท่าเทียมตามกรอบของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หลกัธรรมาภิบาล คู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (รายละเอียดเพ่ิมเติม ขอ้มูลเก่ียวกบัการให้บริการ) 
 

 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 

ผูถื้อหุ้น บริษทัให้ความส าคญักบัผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั และค านึงถึงการ
สร้างมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว เพ่ือประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้น โดยเน้นการสร้างผล
ก าไรจากการด าเนินงานและการแบ่งปันผลก าไรในรูปแบบเงินปันผลท่ีเป็นธรรม
ควบคู่ไปกบัการสร้างความมัน่ใจในการลงทุนและการเพ่ิมความน่าเช่ือถือของบริษทั 
โดยการยึดมัน่การปฏิบติังานบนพ้ืนฐานของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ลูกค้า บริษัทให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนจึงมุ่งมั่นพฒันาการ
ให้บริการให้ดีขึ้น รวมทั้งเคารพในการปฏิบติัตามกฎหมายละจริยธรรมทางการคา้
อย่างเคร่งครัด ไม่กระท าการใดอันเป็นการเอารัดเอาเปรียบผูรั้บบริการ ภายใต้
กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค ซ่ึงบริษทัไดว้างระบบท่ีเป็นมาตรฐานและน่าเช่ือ ถือได้
ส าหรับการท าธุรกรรมทางการคา้กบัลูกคา้ ใส่ใจในการให้บริการก่อนและหลงั 

คู่คา้ทางธุรกิจ บริษทัให้ความส าคญักบัคู่คา้ ซ่ึงถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจไปดว้ยกนั โดยบ ริษทัยึดถือจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจกบัคู่คา้หรือคู่สัญญาอยา่งเสมอภาคบนพ้ืนฐานของการคา้ท่ีเป็นธรรมและการด าเนินอยา่งโปร่งใสตรวจสอบได ้
บุคลากร บริษทัให้ความส าคญักบัการพฒันาและส่งเสริมคุณภาพของบุคลากร เน่ืองจากพนักงานถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดขององคก์ร 
คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลให้เป็นมาตรฐานสากล จดัให้มีกระบวนการท่ีเป็น
ระบบ นบัตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาและการคดัเลือกบุคลากร การพฒันาทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน การเล่ือน
ระดบั การก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังานทุกระดบัอยา่งเป็นธรรม บนพ้ืนฐานของการประเมินการปฏิบติังานตาม KPI รายบุคคล  
รวมทั้งจดัให้มีการดูแลพนักงานในดา้นต่างๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมการท างานอย่างเป็นสุขปลอดภยัและยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
พนกังาน 

กระบวนการ
จดัหา

• รักษาลูกคา้รายเดิมและขยายฐานลูกคา้รายใหม่
• บริษทัเสนอแผนการให้บริการ อาทิ เส้นทาง จ านวนคน ตารางเวลาการท างาน ออกแบบประเภทรถโดยสารและราคาให้กบัลูกคา้รายเดิมและรายใหม่ตามนโยบายการก าหนดราคา
• สัญญาการให้บริการตามท่ีไดต้กลงกบัทางลูกคา้ อาทิ ระยะเวลา ราคาและประเภทรถโดยสาร

การเตรียมการ
ให้บริการ

• การจดัเตรียมการให้บริการ รายละเอียดดงัน้ี 1.รถโดยสารไดแ้ก่ รถโดยสารบริษทั เช่น รถโดยสารเดิมและออกรถโดยสารใหม่ พร้อมตกแต่งภายในและภายนอก และรถโดยสารร่วม
บริการ 2.นกัขบัโดยการสรรหา อบรมและตอ้งมีใบอนุญาตในการขบัขี่ 3.ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ ประกนัภยัและพรบ. ค่าน ้ ามนั อุปกรณ์ความปลอดภยัและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัรถ 
เพื่อให้ตวัรถมีประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภยั

การให้บริการ

• บริษทัให้บริการลูกคา้ตามสัญญาการให้บริการท่ีตกลง โดยมุ่งมัน่การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การลดตน้ทุน การน าเทคโนโลยเีพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
กระบวนการเดินรถ อีกทั้งการพฒันาศกัยภาพของทีมงานให้เป็นมืออาชีพและสามารถต่อยอดจากประสบการณ์ท่ีมีในธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเตมิ ตลอดจนการสร้างจิตส านึกถึง
ความเป็นเจา้ของ เพิ่มทกัษะในการแกปั้ญหา การประสานงานระหวา่งหน่วยงานและท างานร่วมกนัอยา่งเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานท่ีก าหนด

การดูแลการ
ให้บริการ

• ให้การดูแลลูกคา้ โดยติดตามและสนบัสนุนการวางแผนตารางการปฏิบติังานรายเดือนเพื่อช่วยลดตน้ทุนของลูกคา้ และหากมีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการให้บริการ ทางทีมงานจะตอ้ง
ด าเนินการแกไ้ขอยา่งทนัที อีกทั้งจดัท าแบบส ารวจความพึงพอใจจากลูกคา้ทุกรายทุกปี เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและน ามาพฒันาการให้บริการต่อไป

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

คู่ค้าทาง
ธุรกจิ

บุคลากร

หน่วยงาน
ราชการ

ชุมชุม
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สังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการใชจ้ริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม เสมอ
ภาคและไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้มและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และไม่ท าการใดๆ ท่ีขดัหรือผิดกฎหมาย นอกจากน้ีบริษทัไดมี้
การส่ือสารและอบรมพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกดา้น
ส่ิงแวดลอ้มให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
หน่วยงานราชการ บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัภาครัฐ โดยด านินธุรกิจตามขอ้กฎหมายและประกาศของทางการ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนส่งเสริมสัมพนัธภาพอนัดีกบัหน่วยงานราชการ โดยเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
ข่าวสารตามท่ีหน่วยงานทางการร้องขอ 
(รายละเอียดเพ่ิมเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เร่ืองนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย) 

 
3.3 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิตส่ิิงแวดล้อม 

นโยบาย  
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 39001 การบริหารจดัการกระบวนการเดินรถและกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

อย่างเคร่งครัด โดยให้ความส าคญัต่อกฎระเบียบท่ีก าหนดให้เป็นแนวทางปฏิบติั เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในทุกกิจกรรมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการบริหารจดัการดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้มไม่ให้ส่งผลกระทบหรือ
ท าลายสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรของชุมชน รายละเอียดดงัน้ี 

1. การปฏิบติังานตามท่ีกฏหมายก าหนด โดยให้ความร่วมมือกบัทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. จดัตั้งหน่วยงานความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) เพื่อรับผิดชอบเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอ

นามยัและสภาพแวดลอ้มของพนกังานทุกระดบัตามนโยบายและกฎเกณฑข์องบริษทั 
3. จดัท าเอกสาร ขั้นตอนการท างาน และขอบเขตขอ้มูลท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนัความเสียหายต่อทรัพยากร บุคคลและสภาพแวดลอ้ม 
4. จดัอบรม ประชุม และส่ือสารให้พนกังานทุกระดบั เขา้ใจและมีความรู้ดา้นความปลอดภยั อาทิเช่น วิธีการท างาน นโยบายและกฎ

ขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
แนวทางปฏิบัติ 
1. บริษทัมีการประเมินและทบทวนเร่ืองการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งสม ่าเสมอและทุกคร้ังก่อน

มีกระบวนการด าเนินงานใหม่ เพื่อหาวิธีการบริหารจดัการกระบวนการเดินรถในการควบคุม อาทิเช่น ปริมาณฝุ่ น กล่ิน เสียง ปล่อย
ควนัตามกฎหมายก าหนด 

2.  จดัอบรม ประชุม และส่ือสารให้พนกังานทุกระดบัมีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติังานในทิศทางเดียวกนั 
3. การส่ือสารกบัชุมชนและเผยแพร่นโยบายการจดัการด้านพลงังานและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนติดตามผลการบริหารจดัการให้ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งรับทราบ 
  การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัมีการจดัอบรมให้ความรู้กบัพนกังานทุกระดบัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง โดยตระหนกัถึงการบริหารจดัการดา้นพลงังานและ
ส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากทรัพย์สินหลักในการด าเนินธุรกิจคือรถโดยสารขนาดใหญ่ ซ่ึงต้องปล่อยมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม อีกทั้งของเสียจาก
กระบวนการซ่อมบ ารุง อาทิ น ้ ามนัเคร่ือง แบตเตอร่ีและอะไหล่เส่ือมสภาพ เป็นตน้ เพ่ือให้ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดขึ้น ทางบริษทั
จึงด าเนินการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1. การลดมลภาวะทางอากาศจากการเผาผลาญของเคร่ืองยนต์ โดยบริษทัเลือกใชเ้คร่ืองยนต์ใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพในการเผาไหมแ้ละ
ควบคุมการบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตต์ามแผนซ่อมบ ารุงรายเดือนและรายปี 

2. การใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีไดม้าตรฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองยนตใ์นการเผาไหมท้ าให้ปล่อยมลภาวะนอ้ยท่ีสุด 
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3. บริษทัไม่มีนโยบายดดัแปลงหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองยนต์ท่ีไม่ไดม้าตรฐานตามหลกัวิศวกรรมยานยนต์เพื่อลดการเกิดมลภาวะทาง
อากาศ 

4. บริษทัมีนโยบายการควบคุมสินคา้คงเหลือตั้งแต่กระบวนการซ้ือจนถึงการจ าหน่าย/ ท าลาย/ เลิกใช้งานของสินคา้คงเหลืออย่าง
เคร่งครัดและถูกตอ้งตามกฎหมาย 

การจัดการพลังงาน 
 บริษทับริหารจดัการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ นอกจากน้ีบริษทัอยูช่่วงการศึกษาการติดตั้ง
พลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) ซ่ึงคาดว่าปี 2565 จะด าเนินการติดตั้งท่ีโรงซ่อมบ ารุงของบริษทั 
การจัดการเพ่ือลดปัญหาเรือนกระจก 

 

บริษทัให้ความส าคญัในการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก เน่ืองจากกิจกรรมการ
ด าเนินของบริษทัมีการปล่อยควนั ท่ีก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก Green House Gas (GHG) 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงในปี 2564 บริษัทอยู่ในช่วงการเก็บข้อมูลและศึกษาแนว
ทางการบริหารจดัการ ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้น ระบุปริมาณทางตรงและทางออ้ม ส าหรับก าหนด
เป้าหมาย แนวทางและกลยทุธ์ในการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อเปิดเผยขอ้มูลในปี 2565 จาก
ผูท้วนสอบท่ีบริษทัสรรหาจากภาพแสดงรายละเอียด ดงัน้ี 

GHG Scope 1 ยานพาหนะของบริษทั 1. รถโดยสารของบริษทั ท่ีเป็นเจา้ของจ านวน 516 คนั ส าหรับการให้บริการลูกคา้ 
การเก็บขอ้มูลตามปริมาณเช้ือเพลิง เช่น น ้ ามนัดีเซล LPG ก๊าซ NGV เบนซิน แยก
ตามประเภทรถแต่ละคนั หน่วยเป็นลิตรหรือกิโลกรัม 

2. น ้ ามนัท่ีใช้ในรถยนต์ผูบ้ริหาร การเก็บขอ้มูลจากปริมาณน ้ ามนัท่ีเติม หน่วยเป็น
ลิตร 

3. น ้ ามันท่ีใช้ในเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Generator) การเก็บข้อมูลจากปริมาณ
น ้ามนัท่ีเติม หน่วยเป็นลิตร 

4. สารท าความเยน็ท่ีใชเ้ติมในเคร่ืองปรับอากาศอาคารส านกังาน การเก็บขอ้มูลจาก
ปริมาณตามใบเสร็จการซ่อมบ ารุง หน่วยเป็นกิโลกรัม 

GHG Scope 2 กระแสไฟฟ้า 1. การใชพ้ลงัานไฟฟ้าในอาคารส านกังานของบริษทั การเก็บขอ้มูลจากบิลค่าไฟฟ้า
ทุกเดือนใน Excle หน่วยเป็น kWh มาค านวณโดยการคูณ Emission factor จาก 
อบก. 

2. การใช้พลงังานไฟฟ้าในรถ EV การเก็บขอ้มูลจากบิลค่าไฟฟ้าทุกเดือนใน Excle 
หน่วยเป็น kWh มาค านวณโดยการคูณ Emission factor จาก อบก. 

GHG Scope 3 ให้บริการลูกคา้ จากผลท่ีไดใ้น Scope 1 บริษทัสามารถน าขอ้มูลไปต่อยอดให้กบัลกูคา้ ในการน ารายงาน
ไปใชส่้วน Scope 3 เร่ืองการเดินทางของพนกังานได ้จากการเก็บขอ้มูลจากจ านวน
พนกังานของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการในแต่ละเดือน 

 
 ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม  

 บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากระบวนการให้บริการ ต้องไม่ส่งผลกระทบ/ ท าลาย หรือขอ้
ร้องเรียนในดา้นสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรของชุมชน   
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3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 
 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 
 บริษทมีนโยบายการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งมัน่การด าเนินธุรกิจในสร้างคุณค่าขององค์กรร่วมกบัการพฒันา
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัอย่างย ัง่ยืนตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ อีกทั้งการพฒันาศกัยภาพ
ทางดา้นการปฏิบติัความรับผิดชอบต่อสังคมต่อองคก์รไปสู่ความยัง่ยืนในอนาคต โดยการบริหารจดัการระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มให้
เกิดความสมดุลกนั  
 การสร้างคุณค่าร่วมทางสังคม 
 บริษทัใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยการพฒันาความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็น เปิด
โอกาสในดา้นความคิดและขอ้เสนอแนะตามหลกัความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบติั อีกทั้งการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในชุมชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่ม ตลอดจนการส่ือสาร สร้างความเขา้ใจและร่วมมือเพื่อลดความขดัแยง้ในอนาคต 

ผลการด าเนินงานด้านสังคม 
 ปี 2564 บริษทัไม่มีการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนเน่ืองดว้ยสถานการณ์โควิด-19 (รายละเอียดเพ่ิมเติม กิจกรรม คปอ. 
สัญจร) 
 
นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บริษทัมีนโยบายบริษทั โดยยึดมัน่และปฏิบติัตามหลกัปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษชนและหลกัการสหประชาติ ว่าดว้ยธุรกิจกบัสิทธิ
มนุษยชน โดยให้ความส าคญัต่อการปฏิบติัดา้นแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนอยา่งเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบติั ทั้งในดา้นการจา้ง
งาน การจ่ายค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อาย ุสถาบนัการศึกษา เช้ือชาติ 
และศาสนา รวมทั้งสนบัสนุนการจา้งงานแก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ไดแ้ก่ ผูพิ้การ ผูสู้งอาย ผูพ้น้โทษ เพ่ือสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายไดท่ี้มัน่คง 
และเป็นส่วนหน่ึงของการบรรลุเป้าหมายพฒันาท่ีย ัง่ยืน (SDGs) ของประเทศและโลก นอกจากนั้น เพ่ือให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิด
ความรู้สึกผกูพกัเป็นครอบครัวเดียวกบัองคก์ร  
 แนวทางปฏิบติั 

1. การให้โอกาสแก่ กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทียมกนัในการท างานภายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการท างาน 
ประกาศ ค าส่ังและกฎหมาย 

2. การให้ความส าคญัในทุกกระบวนการจา้งงานตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม อาทิ การจา้งงาน 
การสรรหา ค่าตอบแทน และการปฏิบติังาน เช่น การมอบหมายงาน การประเมินผลงาน และการฝึกอบรม  

3. การปฏิบติัต่อพนกังานและแรงงานโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ประกอบดว้ย การจา้งงาน ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม การฝึกอบรม 
พฒันาพนกังาน การพฒันาความผกูพนัและความพึงพอใจของพนกังาน 

4. มิไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด คุกคาม ลงโทษ ใชค้วามรุนแรง ไม่เลือกปฏิบติัหรือกีดกนัผูห้น่ึงผูใ้ด อนัมิชอบดว้ยกฏหมาย 
5. จดัสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน รวมถึงระบบและอุปกรณ์ความปลอดภยัท่ีจ าเป็นต่อสุขอนามยั ป้องกนัและความปลอดภยัในท่ี

ท างานอยา่งเพียงพอ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถและศกัยภาพในการท างานอยา่งมืออาชีพ 
7. เปิดช่องทางให้พนกังานสามารถร้องเรียก/ ร้องทุกข/์ เสนอแนะหรือติดต่อในหลากหลายช่องทาง  
(รายละเอียดเพ่ิมเติม ขอ้มูลทัว่ไปและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เร่ืองนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็น
ธรรม) 
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นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  บริษทัมีนโยบายดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน และก าหนดเป้าหมายเป็นอตัราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
ให้เป็นศูนย ์ซ่ึงถือเป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของพนกังานในองคก์ร รวมทั้งเป็นดชันีช้ีวดัผล
การปฏิบติังานบริษทั อีกทั้งสร้างมูลค่าของธุรกิจให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มและเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ ดงัน้ี 

1. การเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดบั โดยไม่เลือกปฏิบติัจากความแตกต่างในเร่ือง  ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ  เพศ อายุ สีผิว 
ศาสนา ความเช่ือหรือวฒันธรรม 

2. การให้ผลตอบแทนแก่พนกังานอยา่งเป็นธรรม ควบคู่กบัการเปิดโอกาสทางความคิด เสนอแนะ อบรมและพฒันาศกัยภาพอยา่งเตม็ท่ี
ตามสายงานและหนา้ท่ี 

3. การยึดมัน่ในหลกัการก ากบัดูแลกิจการ กฎหมาย ขอ้ก าหนดต่างๆ และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. การให้การดูแลสุขภาพอนามยั ป้องกนัของพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนให้ความส าคญัในการบูรณาการในเร่ืองการ

ใชท้รัพยากรให้ก่อประโยชน์สูงสุด 
5. การสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการด าเนินงานของบริษทัเพื่อให้เขา้ใจและยอมรับ 

ผลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 บริษัทได้จัดท าข้อมูลเก่ียวกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานเป็นรายเดือนประจ าทุกปีเพื่อเสนอต่อผูบ้ริ หาร เพื่อน าข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์ ประเมิน ควบคุมและจดัแผนการปฎิบติังาน โดยปี  2564 มีอุบติัเหตุเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการจ านวน 20 คร้ัง ซ่ึงเป็น
อุบติัเหตุเพียงเลก็นอ้ย  

  
 
นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปช่ัน  
 บริษมัมีนโยบายต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่อยา่งส้ินเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบติัตามกฎหมายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการต่อตา้นการให้สินบนและคอร์รัปชั่นในประเทศไทย บริษทัจะไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม และมุ่งมัน่ท่ีจะน าระบบท่ีมีประสิทธิผลในการต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่  
 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนของบริษทัตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ การให้หรือการรับสินบนจากเจา้หนา้ท่ีรัฐและ
เอกชน เช่น บุคคลของบริษทัต่างๆ ท่ีมีธุรกรรมร่วมกบับริษทั ทั้งทางตรงและทางออ้ม เพื่อให้ไดม้าหรือคงไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือขอ้ไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนั นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นตามแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นของบริษัท 
(รายละเอียดเพ่ิมเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เร่ืองนโยบายการต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์ปชัน่) 
  ส าหรับปี 2564 บริษทัมีเจตนารมณ์ (อยูใ่นช่วงพิจารณาด าเนินการเขา้ร่วม) ในการเขา้ร่วมกบัโครงการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนในการ
ต่อตา้นการทุจริต โดยสรุปมาตรการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 
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- การบริหารจดัการความเส่ียง โดยกรรมการและผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งท าความเขา้ใจถึงกระบวนการทางธุรกิจ และประเมินความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีรับได ้

- การจดัท านโยบาย ระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงก าหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมส าหรับกิจกรรมหลกัท่ีอาจก่อให้เกิด
การคอร์รัปชัน่ อาทิ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกุศล การให้เงินสนบัสนุน การให้และรับของขวญั การเล้ียงรับรอง
และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ดว้ยความโปร่งใส 

มาตรการตรวจพบการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพ่ือช่วยตรวจพบและรายงานการกระท าไดท้นัท่วงที ดงัน้ี 
- กลไกการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน โดยบริษทัก าหนดช่องทางท่ีน่าเช่ือถือเป็นอิสระส าหรับการร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแส 

รวมถึงมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
- การรายงานการทุจริต บริษทัก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 
(รายละเอียดเพ่ิมเติม แจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด) 

มาตรการตอบสนองกรณีเกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน การด าเนินการก ากบัดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่
ดงัน้ี 

- คณะกรรมการบริษทัมีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ประจ าทุกปี 
- การประเมิน ทบทวนความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่อย่างสม ่าเสมอ ก าหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงหากการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ไม่

เพียงพอ รวมถึงการจดัท าคู่มือบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
- การส่ือสารเก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ทั้งภายในจากการจดัอบรมในองคก์รรับทราบและถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 

อีกทั้งการส่ือสารภายนอกในการขอความร่วมมือจากคู่คา้เพ่ือป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
- บริษทัจดัให้มีช่องทางการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ มีกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนท่ี

เหมาะสมและหากพบเจอการฝ่าฝืนหรือการกระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในด าเนินการตามกระ
บวนการจดัการขอ้ร้องเรียนและจดัท าสรุปขอ้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 

การติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการคอร์รัปช่ัน 
บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่อย่างส้ินเชิง (Zero-Tolerance Policy) ตามกฎหมายทั้งหมดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ในประเทศไทย ซ่ึงบริษทัจะไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นทั้ง
ทางตรงและออ้ม โดยมีการประเมินความเส่ียงในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือการสุ่มเส่ียงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และด าเนินการติดตามกิจกรรม
ดงักล่าว เพ่ือให้เช่ือมัน่ไดว่้าไม่กระทบต่อการด าเนินกิจการ และบริษทัตอ้งมีการติดตามระบบควบคุมภายในอยา่งสม ่าเสมอ อีกทั้งการทบทวนการ
ประเมินความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 
รูปแบบการเปิดเผยข้อมลู 
 บริษทัไดเ้ปิดเผยการขบัเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความยัง่ยืนในรายงานความยัง่ยืนส าหรับปี 2564 
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4.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายการจัดการ 

  
4.1 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 การเปลี่ยนแปลง  
ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ.ก ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40.91 5.42% 39.96 4.87% 56.25 5.10% 16.29 40.77% 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 59.76 7.91% 59.97 7.30% 75.57 6.85% 15.60 26.01% 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 0.76 0.10% 0.96 0.12% 1.30 0.12% 0.34 35.42% 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 3.80 0.50% 3.67 0.45% 4.77 0.43% 1.10 29.97% 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 16.24 2.15% 7.18 0.87% 8.44 0.76% 1.26 17.55% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 121.50 16.08% 111.74 13.61% 146.33 13.26% 34.59 30.96% 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 0.84 0.11% - - - - - - 
ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 587.62 77.79% 634.66 77.26% 877.18 79.49% 242.52 38.21% 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 43.85 5.80% 73.82 8.99% 78.97 7.16% 5.15 6.98% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1.58 0.21% 0.96 0.12% 1.06 0.10% 0.10 10.42% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 633.89 83.92% 709.44 86.39% 957.21 86.74% 247.77 34.92% 

รวมสินทรัพย์ 755.39 100.00% 821.18 100.00% 1,103.54 100.00% 282.36 34.38% 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 11.97 1.58% - - 14.91 1.35% 14.91 100.00% 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 39.87 5.28% 44.98 5.48% 44.20 4.01% (0.78) (1.73%) 
ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 0.83 0.11% 7.46 0.91% 13.74 1.25% 6.28 84.18% 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 94.73 12.54% 103.08 12.55% 144.97 13.14% 41.89 40.64% 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2.33 0.31% 1.76 0.21% 2.71 0.25% 0.95 53.98% 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 149.73 19.82% 157.28 19.15% 220.53 19.98% 63.25 40.21% 
เงินกูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21.17 2.80% 34.33 4.18% 30.04 2.72% (4.29) (12.50%) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

137.50 18.20% 162.29 19.76% 299.30 27.12% 137.01 84.42% 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30.52 4.04% 33.95 4.13% 40.93 3.71% 6.98 20.56% 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8.62 1.14% 10.28 1.25% 11.38 1.03% 1.10 10.70% 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2.26 0.30% 2.55 0.31% 3.24 0.29% 0.69 27.06% 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 200.07 26.49% 243.40 29.64% 384.89 34.88% 141.49 58.13% 

รวมหนี้สิน 349.80 46.31% 400.68 48.79% 605.42 54.86% 204.74 51.10% 

ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 682.31 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 154.69 20.48% 153.33 18.79% 170.58 15.46% 16.25 10.53% 
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 154.33 20.43% 154.33 18.79% 170.58 15.46% 16.25 10.53% 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 180.58 23.91% 180.58 21.99% 228.68 20.72% 48.10 26.64% 
   ก าไรสะสมจดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 10.90 1.44% 12.34 1.50% 14.00 1.27% 1.66 13.45% 
   ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 59.78 7.91% 73.25 8.92% 84.86 7.69% 11.61 15.85% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 405.59 53.69% 420.50 51.21% 498.12 45.14% 77.62 18.46% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 755.39 100.00% 821.18 100.00% 1,103.54 100.00% 282.36 34.38% 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 การเปลี่ยนแปลง  

ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ, ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 
รายไดจ้ากการให้บริการ 456.96 99.58% 391.09 99.84% 493.80 99.64% 102.71 26.26% 
รายไดอ่ื้น 1.93 0.42% 0.64 0.16% 1.79 0.36% 1.15 179.69% 
รวมรายได้ 458.89 100.00% 391.73 100.00% 495.59 100.00% 103.86 100.00% 
ตน้ทุนการให้บริการ 339.57 74.00% 302.99 77.35% 392.48 79.19% 89.49 29.54% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 51.72 11.27% 43.54 11.11% 49.33 9.95% 5.79 13.30% 
รวมค่าใช้จ่าย 391.29 85.27% 346.53 88.46% 441.81 89.15% 95.28 27.50% 

ก าไรจากการด าเนินงาน 67.60 14.73% 45.20 11.54% 53.78 10.85% 8.58 18.98% 
ตน้ทุนทางการเงิน (12.89) (2.81%) (11.01) (2.81%) (13.74) (2.77%) 2.73 24.80% 
กลบัรายการ (ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) - - (1.44) (0.37%) 0.15 0.03% (1.59) (110.42%) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 54.71 11.92% 32.75 8.36% 40.19 8.11% 7.44 22.72% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (7.89) (1.72%) (4.00) (1.02%) (7.07) (1.43%) 3.07 76.75% 
ก าไรส าหรับปี 46.82 10.20% 28.75 7.34% 33.12 6.68% 4.37 15.20% 
         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :         
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลังผล
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

(0.91) (0.20%) - - 0.78 (0.16%) 0.78 100.00% 

ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 0.18 0.04% - - 0.16 0.03% 0.16 100.00% 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (0.73) (0.16%) - - 0.62 0.13% 0.62 100.00% 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 46.09 10.04% 28.78 7.34% 33.74 6.81% 4.99 17.36% 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)         
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.079  0.047  0.049    

 
งบกระแสเงินสด 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

ก าไรก่อนภาษี 54.71 32.75 40.19 7.44 22.72% 
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน      
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 57.60 63.96 76.72 12.76 19.95% 
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (กลบัรายการ) - 1.44 (0.16) (1.60) (111.11%) 
ขาดทุน (ก าไร) จากการตดัจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ (0.26) 0.06 0.40 0.34 566.67% 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2.97 1.82 2.12 0.30 16.48% 
รายไดท้างการเงิน (0.16) (0.04) (0.05) 0.01 25.00% 
ตน้ทุนทางการเงิน 12.89 11.01 13.74 2.73 24.80% 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 127.75 111.00 132.96 21.96 19.78% 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1.85) (3.52) (15.45) 11.93 338.92% 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง (0.01) (0.17) (0.34) 0.17 100.00% 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1.07) 8.16 (1.40) (9.56) (117.16%) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (0.71) 0.33 (0.43) (0.76) (230.30%) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1.41 (6.64) 10.29 16.93 254.97% 
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รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1.42 (0.57) 0.94 1.51 264.91% 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.29 0.29 0.68 0.39 134.48% 
เงินสดจากิจกรรมด าเนินงาน 127.33 108.88 127.25 18.37 16.87% 
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (0.27) (0.15) (0.21) 0.06 40.00% 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 0.16 0.04 0.05 0.01 25.00% 
รับคืนภาษีเงินถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 3.40 4.07 3.76 (0.31) (7.62%) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (4.52) (3.87) 4.98 1.11 28.68% 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 126.00 108.97 125.87 16.90 15.51% 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมขึ้น) ลดลง (0.01) 0.84 - (0.84) (100.00%) 
จ่ายช าระเจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพบถ์าวร (0.71) (0.18) (11.93) 11.75 6,527.78% 
ซ้ือยานพาหนะส าหรับขนส่ง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (42.03) (19.82) (15.81) (4.01) (20.23%) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง 1.30 - - - - 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (41.45) (19.16) (27.74) 8.54 44.78% 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 5.55 (11.97) 14.91 26.88 224.56% 
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสั้น - 5.00 - (5.00) (100.00%) 
เงินสดจ่ายช าระเงินกูยื้มระยะสั้น - (5.00) - 5.00 100.00% 
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 22.00 23.42 9.45 (13.97) (59.65%) 
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว - (3.63) (7.46) 3.83 105.51% 
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (120.82) (75.17) (128.76) 53.59 71.29% 
จ่ายดอกเบ้ีย (12.89) (11.06) (13.86) 2.80 25.32% 
เงินสดรับจากากรเพ่ิมทุน 58.72 - 64.35 64.35 100.00% 
จ่ายเงินปันผล (34.27) (12.35) (20.47) 8.12 65.75% 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (81.71) (90.76) (81.84) (8.92) (9.83%) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 2.84 (0.95) 16.29 17.24 1,814.74% 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 38.07 40.91 39.96 (0.95) (2.32%) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 40.91 39.96 56.25 16.29 40.77% 
      
ข้อมูลกระแสเงินเปิดเผยเพ่ิมเติม      
รายการที่ไม่ใช่เงินสด      
สินทรัพยเ์พ่ิมขึ้นจากการท าสัญญาเช่า 37.33 103.46 307.97   
ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 0.18 11.93 0.87   
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สรุป รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 ส าหรับปี 2564 ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ รายละเอียดดงัน้ี 

รายงานและงบ
การเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ความเห็น ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินฐานะแสดงการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือ
หุ้นและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินฐานะแสดงการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือ
หุ้นและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ประเภทรายงาน
ของผูส้อบบญัชี 

รายงานแบบไม่มีเง่ือนไข รายงานแบบไม่มีเง่ือนไข 

เกฑณ์ในการ
แสดงความ
คิดเห็น 

ผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ 
(Key Audit 
Matters) 

ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
- มูลค่าคงเหลือของยานพาหนะส าหรับขนส่ง 
-     การรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการ 

ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
- มูลค่าคงเหลือของยานพาหนะส าหรับขนส่ง 
- การรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการ 

ขอ้มูลอ่ืน ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่น
รายงานประจ าปีของบริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) 
ความเห็นของผูส้อบบญัชี ไม่พบว่ามีเร่ืองขอ้มูลอ่ืนท่ีตอ้งรายงาน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่น
รายงานประจ าปีของบริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) 
ความเห็นของผูส้อบบญัชี ไม่พบว่ามีเร่ืองขอ้มูลอ่ืนท่ีตอ้งรายงาน 

ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต 

นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
5874 หรือ 
นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรือ 
นายณัฐวุฒิ สันติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730  
จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
5874 หรือ 
นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรือ 
นายณัฐวุฒิ สันติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730  
จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 
การวิเคราะห์ผ่านมุมมองของผู้บริหาร 
ภาพรวมผลการด าเนินงาน 
 ในปี 2564 ภายใตค้วามทา้ทา้ยท่ีเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิค -19 ท าให้บริษทัตอ้งวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีรัดกุมดว้ยความ
ระมดัระวงั เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัและเสริมสร้างการเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน อีกทั้งรับมือกบัสถานการณ์ดงักล่าว ตั้งแต่การคดั
สรรกลุ่มลูกคา้และการกระจายความเส่ียงในกลุ่มอุตสาหกรรมของลูกคา้ รวมถึงแนวทางทางป้องกนัโรคระบาด ประกอบดว้ย 1.การออกมาตรฐาน
ในการดูแลพนกังานให้มีความปลอดภยัจากการติดเช้ือและไม่ให้เกิด cluster ใหม่ในบริษทั 2.การสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลูกคา้ในการให้บริการท่ี
ปลอดภยั อาทิเช่น นกัขบัไดรั้บวคัซีนโควิค 100% การสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาในปฏิบติังาน การรักษาความสะอาดภายในรถโดยสารทุก
เท่ียวว่ิงและพ่นน ้ายาฆ่าเช้ือ 3.การติดตามนโยบายภาครัฐ ตลอดจนการประมวลผลกระทบกบัธุรกิจเพื่อหาแนวทางการป้องกนั  

อย่างไรก็ตาม บริษทัยงัสามารถสร้างรายไดจ้ากการให้บริการท่ีเพ่ิมขึ้น จากการมีลูกคา้รายใหม่จ านวน 12 รายและการลงทุนรถโดยสาร
ใหม่จ านวน 169 คนั ซ่ึงถือเป็นการซ้ือรถโดยสารจ านวนมากท่ีสุดจากอดีตท่ีผา่นมา เพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีเพ่ิมขึ้นในไตรมาส 2 จ านวน 65 คนัและ
เร่ิมรับรู้รายไดใ้นไตรมาส 3 เป็นตน้มา และจ านวน 77 คนัในไตรมาส 4 เพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้ในไตรมาส 4 และตน้ปี 2565 โดยในการจดัเตรียมรถ
โดยสารดงักล่าว ท าให้มีค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึ้นในไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ของปี 2564 และในปี 2564 ราคาน ้ ามนัดีเซลเฉล่ียทั้งปีมีความผนัผวน
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เพ่ิมขึ้นประมาณ 6 บาทต่อลิตรเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน จากปัจจยัดงักล่าวท าให้ผลประกอบการมีอตัราการท าก าไรขั้นตน้ลดลง จึงท าให้บริษทั
ตอ้งปรับแผนกลยุทธ์ส าหรับปี 2565 ในการลดตน้ทุนบริการ การน าเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการกระบวนการเดินรถ การขยาย
พ้ืนท่ีการให้บริการในนิคมอุตสาหกรรมภาคกลางจากเครือข่ายพนัธมิตร และการต่อยอดในการบริหารจดัการรถไฟฟ้าท่ีมีแนวโน้มท่ีดีท่ีจะช่วย
เสริมสร้างการเติบโตในอนาคตอีกดว้ย ซ่ึงคาดว่าจะท าให้ผลการด าเนินงานปีน้ีสามารถเติบโตไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้
การพฒันาการที่ส าคัญส าหรับปี 2564 
• บริษทัมีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ าก ั(Private Placement) คือบริษทั โตโยตา้ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ากดั ท่ี

ร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ จ านวน 65.00 ลา้นหุ้นหรือ 9.53% ในราคาเสนอขาย 0.99 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 64.35 ลา้นบาท ซ่ึง
ไดรั้บเงินเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 ทั้งจ านวนแลว้ และไดรั้บการอนุมติัเป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดฯ Mai เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2564  

• บริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการบริษทั 1 ท่านจากบริษทั โตโยตา้ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ากดั ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
• บริษทัไดมี้ประกาศจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท รวมทั้งส้ิน 20.50 ลา้นบาทหรือ 74.95 % ของก าไรหลงัการหัก

เงินทุนส ารองตามกฎหมายแลว้ โดยจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 
• บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินและสร้างอาคารส านกังานท่ีต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี โดยไดจ้ดทะเบียนเป็นส านกังานใหญ่เม่ือวนัท่ี 1 

เมษายน  
• บริษทัไดรั้บการต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางจาก กรมการขนส่งทางบกอีก 5 ปี 
• วนัท่ี 2 สิงหาคม บริษทัไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือรองรับการให้บริการเช่ารถ 
• เดือนสิงหาคม บริษทัไดร่้วมให้บริการ บริหารส่วนการปฏิบติัการในธุรกิจให้เช่ารถยนตไ์ฟฟ้า กบับริษทั อีวี มีพลสั จ ากดั (EVme plus) และ

เดือนตุลาคมบริษทัไดร่้วมให้บริการ บริหารส่วนการปฏิบติัการในธุรกิจให้เช่ารถมินิบสัไฟฟ้า กบับริษทั อรุณ พลสั  จ ากดั (Arun plus) เพื่อ
ต่อยอดธุรกิจรถไฟฟ้าในอนาคตต่อไป 
 

ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 
 รายการทางเงินและอตัราส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั รายละเอียดดงัน้ี 

รายการ 
 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 การเปลี่ยนแปลง  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการให้บริการ 456.96 99.58% 391.09 99.84% 493.80 99.64% 102.71 26.26% 
ตน้ทุนการให้บริการ 339.57 74.00% 302.99 77.35% 392.48 79.19% 89.49 29.54% 
ก าไรขั้นต้น 117.39 25.69% 88.10 22.53% 101.32 20.52% 13.22 15.01% 
รายไดอ้ื่น 1.93 0.42% 0.64 0.16% 1.79 0.36% 1.15 179.69% 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 51.72 11.27% 43.54 11.11% 49.33 9.95% 5.79 13.30% 
ตน้ทุนทางการเงิน (12.89) (2.81%) (11.01) (2.81%) (13.74) (2.77%) 2.73 24.80% 
กลบัรายการ (ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) - - (1.44) (0.37%) 0.15 0.03% 1.59 110.42% 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (7.89) (1.72%) (4.00) (1.02%) (7.07) (1.43%) 3.07 76.75% 
ก าไรส าหรับปี 46.82 10.20% 28.75 7.34% 33.12 6.68% 4.37 15.20% 

อัตราก าไรขั้นต้น  25.69%  22.53%  20.52%   

อัตราก าไรสุทธ ิ  10.20%  7.34%  6.68%   
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รายได้รวม 

รายการ 
 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 การเปลี่ยนแปลง  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากการให้บริการ 456.96 99.58% 391.09 99.84% 493.80 99.64% 102.71 26.26% 
รถโดยสารบริษทั รถบสั 295.36 64.36% 259.56 66.26% 321.81 64.93% 62.25 23.98% 
รถโดยสารบริษทั รถมินิบสั 37.15 8.10% 35.36 9.03% 40.95 8.26% 5.59 15.81% 
รถโดยสารบริษทั รถตู ้/ รถตู ้วีไอพี 58.04 12.65% 53.10 13.56% 77.96 15.73% 24.86 46.52% 
รถโดยสารร่วมบริการ 66.41 14.47% 43.07 10.99% 53.08 10.71% 10.01 23.24% 
2. รายได้อ่ืน 1.93 0.42% 0.64 0.16% 1.79 0.36% 1.15 179.69% 

รวม 458.89 100.00% 391.73 100.00% 459.59 100.00% 103.86 26.51% 

 
1. รายไดจ้าการให้บริการ ประกอบดว้ย การให้บริการรับส่งพนกังาน การให้บริการขนส่งไม่ประจ าทาง การให้บริการท่องเที่ยว การให้บริการ

ทวัร์จีน การให้บริการเช่ารถ และการให้บริการ บริหารจดัการรถไฟฟ้า มาจากรถโดยสารบริษทัและรถโดยร่วมบริการ ส าหรับปี 2564 
บริษทัมีรายได้จากการให้บริการ 493.80 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 102.71 ล้านบาทหรือ 26.26% เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนท่ีมีรายได้จากการ
ให้บริการ 391.09 ลา้นบาท หลกัๆ เกิดจากรักษาฐานลูกคา้รายเดิมเกือบ 100% และการขยายฐานลูกคา้รายใหม่ในการให้บริการจากการขยาย
พ้ืนท่ีการให้บริการและเพ่ิมการให้บริการ อาทิ ให้บริการเช่ารถและให้บริการ บริหารจดัการรถไฟฟ้า ซ่ึงเดือนมกราคม 2565 บริษทัไดมี้
ลูกคา้รายใหม่เร่ิมให้บริการอีกจ านวน 3 รายและลูกคา้เดิม 1 ราย โดยใชร้ถโดยสารจ านวน 55 คนัและให้บริการเช่ารถตูไ้ฟฟ้า 2 คนั 

   สอดคลอ้งกบัปริมาณรถโดยสารท่ีเพ่ิมขึ้นจ านวน 516 คนั หรือคิดเป็น 49% 

 
 

2. รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร รายรับจากการบริหารจดัการ GPS ให้กบัรถร่วม เงินรับคืนกองทุนส าหรับเล้ียงชีพ
พนกังานลาออก การจ าหน่ายสินทรัพยแ์ละการขายอะไหล่ท่ีเส่ือมสภาพ 

ส าหรับปี 2564 บริษทัมีรายไดอ้ื่น 1.79 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 1.15 ลา้นบาทหรือ 179.69 % เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนท่ีมีรายไดอ่ื้น 0.64 
ลา้นบาท หลกัๆ มาจากบริษทัไดรั้บเงินชดเชยจ านวน 1.20 ลา้นบาทในเดือนสิงหาคมและเดือนกนัยายนตามมาตรการเยียวยาของภาครัฐ
ส าหรับนายจา้งและผูป้ระกนัตนมาตรา 33 ประเภทธุรกิจในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขม้งวด 
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ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น 

 
  
 ส าหรับปี 2564 บริษทัมีก าไรขั้นตน้ 101.32 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 13.22 ลา้นบาทหรือ 15.01% เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก าไรขั้นตน้ 88.10 
ลา้นบาท มาจากการเติบโตของรายไดค้่าบริการ และปี 2564 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบั 20.52% ลดลงจากปีก่อนท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบั 
22.53% หลกัๆ มาจากตน้ทุนบริการท่ีเพ่ิมขึ้นจากค่าใชจ้่ายในการเตรียมรถโดยสาร เพ่ือรองรับก่อนการให้บริการและการปรับขึ้นของราคาน ้ ามนั
ดีเซลท่ีสูงขึ้น โดยมีรายละเอียดตน้ทุนการให้บริการส าหรับปี 2562 ถึงปี 2664 ดงัน้ี 

 
 

การเปล่ียนแปลงสัดส่วนตน้ทุนการให้บริการท่ีส าคญั 3 ล าดบัแรก ดงัน้ี 
1. สัดส่วนค่าน ้ ามนัส าหรับปี 2562 ถึงปี 2563 เท่ากบั 95.68 ลา้นบาทหรือ 20.85% เท่ากบั 72.01 ลา้นบาทหรือ 18.38% และ 108.83 ลา้นบาท

หรือ 21.96% ของตน้ทุนรวม ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการให้บริการ จ านวนรถโดยสาร ปริมาณการใชน้ ้ามนัและอตัราน ้ามนัท่ี
เพ่ิมขึ้น เท่ากบั 3,610,628 ลิตร ราคาน ้ ามนัเฉล่ีย 26.50 บาท เท่ากบั 3,193,410 ลิตร ราคาน ้ ามนัเฉล่ีย 22.55 บาท และ เท่ากบั 3,834,881 ลิตร 
ราคาน ้ามนัเฉล่ีย 28.38 บาท ตามล าดบั 

2. สัดส่วนเงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังานส าหรับปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากบั 76.47 ลา้นบาทหรือ 16.66% เท่ากบั  77.77 ลา้น
บาทหรือ 19.85% และ 98.15 ลา้นบาทหรือ 19.80% ของตน้ทุนรวม ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการให้บริการเพ่ิมขึ้นและจ านวน
นกัขบัท่ีเพ่ิมขึ้นจ านวน 374 คน จ านวน 436 คนและจ านวน 563 คน ตามล าดบั อีกทั้งการปรับฐานเงินเดือนประจ าปีและโบนสัพิเศษจาก 
โครงการขบัรถดี ขบัขี่ปลอดภยัประจ าปีจ านวน 87 คน (ปี 2563 จ านวน 63 คน) 

3. สัดส่วนค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากบั 54.94 ลา้นบาท หรือ 11.97% เท่ากบั  60.83 ลา้นบาท หรือ 15.53% 
และ 72.85 ล้านบาท หรือ 14.70% ของต้นทุนรวม ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการและจ านวนรถโดยสารเพ่ิมขึ้น 
ถึงแมว่้ารถโดยสารท่ีหมดค่าเส่ือมส าหรับปี 2562 ถึงปี 2564 จ านวน 1 คนัและขายจ านวน 1 คนั จ านวน 10 คนั และจ านวน 9 คนั  
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

รายการ ปี 2562 ร้อยละ ปี 2563 ร้อยละ ปี 2564 ร้อยละ เพิม่ (ลดลง) ร้อยละ 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 19.05 4.15% 15.47 3.95% 17.89 3.61% 2.42 15.64% 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 32.67 7.12% 28.07 7.17% 31.44 6.34% 3.37 12.01% 
รวม 51.72 11.27% 43.54 11.11% 49.33 9.95% 5.79 13.30% 

 
1.  ค่าใชจ้่ายในการบริหาร ประกอบดว้ย เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน อาทิ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าชดเชยผลประโยชน์พนกังาน 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบักรรมการ ค่าสอบบญัชี และค่าใชจ้่ายอื่น  
2. ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่น อาทิ โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ประกนัสังคม กองทุนเงิน

ทดแทน และเงินชดเชยผลประโยชน์ของฝ่ายการตลาดและฝ่ายปฏิบติัการ และค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย  
  ส าหรับปี 2564 บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 49.33 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 5.79 ล้านบาทหรือ 13.30% เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าท่ีมี
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 43.54 ลา้นบาท โดยรายจ่ายท่ีเพ่ิมขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายในการยา้ยส านักงานใหญ่ของบริษทั ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ด าเนินการเพ่ิมทุนหุ้นสามญัจ านวน 65.00 ลา้นหุ้นให้กบัทางบริษทั โตโยตา้ ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จ ากดั และค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการป้องกนั
โควิคตามนโยบายของบริษทั อาทิ ชุดตรวจโควิค เคร่ืองวดัอุณภูมิ วคัซีนและอุปกรณ์ป้องกนัโควิค  ซ่ึงถือเป็นรายการค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นคร้ังเดียว 
(One-Time Expenses) 
  
ต้นทุนทางการเงิน 

รายการ ปี 2562 ร้อยละ ปี 2563 ร้อยละ ปี 2564 ร้อยละ เพิม่ (ลดลง) ร้อยละ 

ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชี 0.64 0.14% 0.31 0.08% 0.56 0.11% 0.25 80.65% 
ดอกเบ้ียเงินกู ้ 0.09 0.02% 1.03 0.26% 1.38 0.28% 0.35 33.98% 
ดอกเบ้ียจ่ายเช่าซ้ือ 12.16 2.65% 9.53 2.43% 11.69 2.36% 2.16 22.67% 
ดอกเบ้ียจ่ายค่าเช่าตาม ROU - - 0.14 0.04% 0.11 0.02% (0.03) (21.43%) 
รวม 12.89 11.27% 11.01 2.81% 13.74 2.77% 2.73 24.80% 

 
 ตน้ทุนทางการเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ดอกเบ้ียเงินกูยื้มธนาคาร ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินและดอกเบ้ียตาม
สัญญาเช่า (TFRS16) 

ส าหรับปี 2564 บริษทัมีตน้ทุนทางการเงิน 13.74 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 2.73 ลา้นบาทหรือ 24.80 % เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ท่ีมีตน้ทุนทาง
การเงิน 11.01 ลา้นบาท เกิดจากการลงทุนรถโดยสารใหม่จ านวน 169 คนั แต่เน่ืองดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินท่ีไดรั้บลดลง ซ่ึงอตัรา
ดอกเบ้ียล่าสุดอยู ่2.57% ( ปี 2563 อยูท่ี่ 3.20%-3.50%) แสดงให้เห็นว่าแนวโนม้ของอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจะลดลง  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีจ านวนรถโดยสารท่ีท าสัญญาเช่าการเงินจ านวน 326 คนัจากทั้งส้ิน 516 คนั ซ่ึงจะทยอยครบก าหนดปี 
2565 จ านวน 57 คนั, ปี 2566 จ านวน 61 คนั, ปี 2567 จ านวน 18 คนั, ปี 2568 จ านวน 99 คนัและปี 2569 จ านวน 91 คนั 
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
รายการ ปี 2562 ร้อยละ ปี 2563 ร้อยละ ปี 2564 ร้อยละ เพิม่ (ลดลง) ร้อยละ 

ค่าภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 0.71 0.15% 0.20 0.05% 0.24 0.05% 0.04 20.00% 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 7.18 1.56% 3.80 0.97% 6.83 1.38% 3.03 79.74% 
รวม 7.89 1.72% 4.00 1.02% 7.07 1.43% 3.07 76.75% 

  
 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ภงด. 50) และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี อาทิ ส ารองผลประโยชน์พนกังาน ส ารอง
ผลขาดทุนจากลูกหน้ีการคา้ ผลขาดทุนทางภาษี (ภงด. 50) ผลกระทบทางบญัชีและภาษีตามสัญญาเช่าการเงินและค่าซาก สัญญาเช่า (TFRS16) และ
ส ารองผลขาดทุนจากลูกหน้ีการคา้  
 ส าหรับปี 2564 บริษทัมีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้7.07 ลา้นบาท ประกอบดว้ยภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 0.24 ลา้นบาทและ ภาษีเงินไดเ้งินไดร้อการตดั
บญัชี 6.83 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 3.07 ลา้นบาทหรือ 76.75% เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้าท่ีมีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้4.00 ลา้นบาท หลกัๆ มาจากผลกระ
ทบทางบญัชีและภาษีตามรูปแบบสัญญาเช่าการเงินและค่าซากท่ีเพ่ิมขึ้นจากการลงทุนในรถโดยสารใหม่จ านวน 169 คนั 
 
ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

 
 

 ส าหรับปี 2564 บริษทัมีก าไรสุทธิ 33.12 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 4.37 ลา้นบาทหรือ 15.20% จากปีก่อนหน้าท่ีมีก าไรสุทธิ 28.75 ลา้นบาท มาจาก
รายไดค้่าบริการท่ีเพ่ิมขึ้นและปี 2564 บริษทัมีอตัราก าไรสุทธิ 6.68% ลดลงจากปีก่อนหน้าท่ีมีอตัราก าไรสุทธิ 7.34% เกิดจากปัจจยัท่ีกล่าวขา้งตน้ 
โดยหากหักค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรถโดยสารส าหรับลูกคา้รายใหม่และค่าใช้จ่าย One-Time Expenses ออก บริษทัจะมีอตัราก าไรสุทธิเป็น 
8.44% โดยประมาณ   
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งบแสดงฐานะการเงิน 

 
 
รวมสินทรัพย์ 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ประกอบดว้ย เงินสดย่อย เงินฝากธนาคาร และเช็ครับล่วงหน้า ส าหรับปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากบั 40.91 ลา้นบาทหรือ 5.42% เท่ากบั 
39.96 ลา้นบาทหรือ 4.87% และเท่ากบั 56.25 ลา้นบาทหรือ 5.10% ตามล าดบั เพ่ิมขึ้นมาจากผลการด าเนินงานของบริษทัและเดือนมีนาคม
บริษทัไดรั้บเงินเพ่ิมทุนจาก TTTH จ านวน 64.35 ลา้นบาท 

 
 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี ้

รายการ ปี 2562 ร้อยละ ปี 2563 ร้อยละ ปี 2564 ร้อยละ เพิม่ (ลดลง) ร้อยละ 

ลูกหน้ีการคา้ 59.24 7.84% 59.83 7.29% 75.14 6.83% 15.58 25.98% 
ลูกหน้ีอ่ืน 0.52 0.07% 0.14 0.02% 0.16 0.01% 0.02 0.03% 
รวม 59.76 7.91% 59.97 7.30% 75.57 6.85% 15.60 26.01% 

 
 ประกอบดว้ยลูกคา้การคา้ปกติ ผลขาดทุนดา้นเครดิตจากกลุ่มลูกคา้ทวัร์จีน เงินทดรองจ่ายและลูกหน้ีอ่ืน ส าหรับปี 2562 ถึงปี 2564 
เท่ากบั 59.76 ลา้นบาทหรือ 7.91%  เท่ากบั 59.97 ลา้นบาทหรือ 7.30% และ 75.57 ลา้นบาทหรือ 6.85% ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัรายไดจ้าก
การให้บริการท่ีเพ่ิมขึ้นและการให้เครดิตเทอมกบัลูกคา้ โดยปกติบริษทัให้เครดิตเทอมประมาณ 30 วนั แต่อตัราส่วนระยะเวลาเก็บหน้ีอยูท่ี่ 
50 วนั ซ่ึงระยะเพ่ิมขึ้นเกิดจากมีลูกคา้บางรายไดรั้บเครดิตเทอมมากกว่าปกติเน่ืองจากเง่ือนไขและขอ้จ ากดับางอย่าง ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทั
สามารถบริหารจดัการการเก็บหน้ีเป็นอยา่งดีมาตลอด ท าให้ไม่มีการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ ยกเวน้ลูกหน้ีการคา้กลุ่มทวัร์จีนท่ี
ไดรั้บผลกระทบการสถานการณ์โควิค 
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 ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 

 
 
ส าหรับปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากับ 587.62 ล้านบาทหรือ 77.79% เท่ากับ 634.66 ล้านบาทหรือ 77.29% และ 877.18 ล้านบาทหรือ 

79.49% เน่ืองจากบริษทัมีการออกรถโดยสารใหม่ส าหรับรับรองลูกคา้รายเดิมและรายใหม่  ส าหรับอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร
เท่ากบั 16.82% เท่ากบั 13.84% และ 13.20%  ตามล าดบัมีสัดส่วนลดลง เน่ืองจากมีรถโดยสารท่ีทยอยหมดค่าเส่ือมครบ 10 ปี จ านวน 9 คนั
และในงวดบริษทัมีการซ้ือรถโดยสารใหม่จ านวน 169 คนั จึงส่งผลให้อตัราผลตอบแทนจากสินทรัยพถ์าวรลดลง  

 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการ ปี 2562 ร้อยละ ปี 2563 ร้อยละ ปี 2564 ร้อยละ เพิม่ (ลดลง) ร้อยละ 

ท่ีดิน 34.18 4.52% 34.18 4.16% 34.18 3.10% - - 
อาคาร 5.31 0.70% 4.82 0.59% 31.30 2.84% 26.48 549.38% 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 1.70 0.23% 1.30 0.16% 6.82 0.62% 5.52 424.62% 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 0.46 0.06% 0.69 0.08% 1.13 0.10% 0.44 63.77% 
ยานพาหนะ 2.06 0.27% 0.85 0.10% 1.57 0.14% 0.72 84.71% 
ทรัพยสิ์นระหว่างก่อสร้าง 0.14 0.02% 27.32 3.33% 0.02 0.00% (27.30) (99.93%) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 4.66 0.57% 3.95 0.36% (0.71) (15.24%) 
รวม 43.85 5.80% 73.82 8.99% 78.97 7.16% 5.15 6.98% 

 
ประกอบดว้ย ท่ีดินและอาคาร ส่วนปรับปรุงท่ีดิน เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้รถยนต์ส าหรับผูบ้ริหาร และสินทรัพยสิ์ทธิการ

ใช ้ส าหรับปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากบั 43.85 ลา้นบาทหรือ 5.80% เท่ากบั 73.82 ลา้นบาทหรือ 8.99% และ 78.97 ลา้นบาทหรือ 7.16% หลกัๆ 
มาจากบริษทัมีการก่อสร้างอาคารส านกังานใหญ่เม่ือเดือนเมษายน และไดจ้ดทะเบียนเป็นส านกังานใหญ่เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2564 

 
รวมหนีสิ้น 
 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

รายการ ปี 2562 ร้อยละ ปี 2563 ร้อยละ ปี 2564 ร้อยละ เพิม่ (ลดลง) ร้อยละ 

เจา้หน้ีการคา้ 29.84 3.95% 28.12 3.42% 37.76 3.42% 9.64 21.43% 
เจา้หน้ีอ่ืน 10.03 1.33% 16.86 2.05% 6.44 0.58% (10.42) (23.17) 
รวม 39.87 5.28% 44.98 5.48% 44.20 4.01% (0.78) (1.73%) 
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ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ อาทิ เจา้หน้ีน ้ ามนั เจา้หน้ีค่าประกนัภยั และเจา้ทรัพยสิ์น เป็นตน้ เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เจา้หน้ีอ่ืน 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย อาทิ ค่าสอบบญัชี โบนสั และค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายอื่น และเงินทดรองจ่ายพนกังาน 
ส าหรับปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากบั 39.87 ลา้นบาทหรือ 5.28% เท่ากบั 44.98 ลา้นบาทหรือ 5.48% และ 44.20 ลา้นบาทหรือ 4.01% 

ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัรายไดจ้าการให้บริการเพ่ิมขึ้นและปริมาณรถโดยสารเพ่ิมขึ้น จ านวน 169 คนั ส่งผลให้เจา้หน้ีค่าน ้ ามนั เจา้หน้ีค่า
ประกนัและเจา้หน้ีค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัรถเพ่ิมขึ้น  

 
 เงินกู้ยืมระยะยาว 

 
ส าหรับปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากบั 22.00 ลา้นบาทหรือ 2.91% เท่ากบั 41.79 ลา้นบาทหรือ 5.09% และ 43.78 ลา้นบาทหรือ 3.97% มา

จากบริษทักูเ้งินยืมระยะยาวจากธนาคารแห่งหน่ึงส าหรับที่ดินและอาคารส านกังานใหญ่ วงเงิน 40 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MLR-175% เร่ิม
สัญญาเม่ือ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างราคาตามบญัชีจ านวน 62 ลา้นบาทกบัธนาคารแห่งหน่ึง และเงินกูย้ืม 
soft loan ส าหรับโครงการช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บผลกระทบจากการโควิด วงเงิน 15 ลา้นบาทอตัราดอกเบ้ีย 2% เร่ิมสัญญาเม่ือ 8 
เมษายน 2563 

 
 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

  
บริษทัมีการท าสัญญาเช่าการเงิน 2 รูปแบบอาทิ สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ เพ่ิมขึ้นตามการลงทุนในรถโดยสารใหม่ ซ่ึง

ระยะเวลาการผอ่นช าระตามประเภทรถโดยสาร อาทิ รถบสั และรถมินิบสัและรถตู ้ระยะเวลาประมาณ 4-5 ปี 
อตัราดอกเบ้ียอยูท่ี่ 2.57% (ปี 2562 อยูท่ี่ 3.58%-3.85% และปี 2563 อยูท่ี่ 3.20%-3.50%) กบัธนาคารและสถาบนัการเงินจ านวน 9 ราย 

ซ่ึงบริษทัเช่ือมัน่ว่ามีวงเงินเช่าซ้ีอท่ีเพียงพอต่อการขยายการเติบโตในอนาคต 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษมัมีสัญญาเช่าการเงินทั้งหมด 326 คนั ซ่ึงจะทยอยครบก าหนดปี 2565 ถึงปี 2568 จ านวน 57 คนั 61 

คนั 18 คนั 99 คนัและ 91 คนัตามล าดบั 
 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากบั 405.59 ลา้นบาทหรือ 53.69% เท่ากบั 420.50 ลา้นบาทหรือ 51.21% และ 498.12 ลา้นบาทหรือ 45.14% 
เพ่ิมขึ้น หลกัๆ มาจากบริษทัมีผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้นและไดรั้บเงินเพ่ิมทุนจากทาง TTTH 
 

รายการ ปี 2562 ร้อยละ ปี 2563 ร้อยละ ปี 2564 ร้อยละ เพิม่ (ลดลง) ร้อยละ 

เงินกู ้Soft loan 0.83 0.11% 7.46 0.91% 13.74 1.25% 6.28 84.18% 
เงินกู ้ท่ีดินและอาคาร 21.17 2.80% 34.33 4.18% 30.04 2.72% (4.29) (12.50%) 
รวม 22.00 2.91% 41.79 5.09% 43.78 3.97% 1.99 71.69% 

รายการ สัญญษ ปี 2562 ร้อยละ ปี 2563 ร้อยละ ปี 2564 ร้อยละ เพิม่ (ลดลง) ร้อยละ 

สัญญาเช่าการเงิน 110 20.03 2.65% 100.82 12.28% 235.45 21.34% 134.63 133.54% 
สัญญาเช่าซ้ือ 216 212.20 28.09% 161.01 19.61% 206.06 18.67% 45.05 27.98% 
รวม 326 232.23 30.74% 261.83 31.88% 441.51 40.01% 179.68 68.62% 
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5.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

  
 บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลบริษทัท่ีจ าเป็น เพื่อความเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงขอ้มูลของผูล้งทนุทุกกลุ่ม ท่ีควรทราบหรือควรแจง้ (รายละเอียด

เพ่ิมเติม ขอ้มูลทัว่ไป) 
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6. นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

  
 บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) และจรรยาบรรณธุรกิจ 
(Code of Conduct) ท่ีบริษทัไดก้ าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อสะทอ้นให้เห็นว่าทุกหน่วยงานของบริษทัมีการด าเนินตามนโยบายและแนว
ปฏิบติัท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวอ้ยา่งนอ้ยในเร่ืองต่อไปน้ี 
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการเพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั โดย
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติัเพื่อให้การด าเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้โดยคณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
บริหารงานโดยยึดหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ร ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนการการพฒันาการบริหารงานตามแนว
ปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือยกระดบัอนัเป็นเลิศในระดบัสากลเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูล้งทุนทุกกลุ่ม โดยรายละเอียดของการก ากบัดูแล
กิจการ 5 หมวด  (รายละเอียดเพ่ิมเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เร่ืองนโยบายการก ากบัและดูแลกิจการท่ีดี) ดงัน้ี 
หมวดท่ี 1:  สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders) 
 บริษทัให้ความส าคญัในสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมกนัไม่ว่าจะเป็น หุ้นถือหุ้นรายใหม่ ผูถื้อหุ้นรายบุคคล นักลงทุน 
สถาบนั บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชน กองทุน หรือผูถื้อหุ้นต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัยึดมัน่ในการรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม โดยให้
สิทธิพ้ืนฐานท่ีควรไดรั้บ เช่น การซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ถืออยู ่การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทัท่ีเพียงพอ ทนัเวลาและถูกตอ้ง การเขา้ร่วมประชุมผู ้
ถือหุ้นเพื่อออกเสียง อีกทั้งมีสิทธิในมติพิเศษในการออกเสียงในเร่ืองส าคญัท่ีอาจจะทบต่อการตัดสินใจ เช่น การแต่งตั้ง/ถอนถอด/ก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมชุดย่อย การจ่ายเงินปันผล การแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัและหนังสือบริคณห์สนธิและการลดทุนหรือเพ่ิมทุน นอกจากน้ียงั
ครอบคลุมการดูแลและอ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม เช่น สถานท่ี การเดินทาง ส่งเอกสารมอบฉนัทะ เอกสารประกอบการเขา้ร่วมประชุม 
ตลอดจนการส่งเสริมการใชสิ้ทธิกระบวนการลงทะเบียน เอกสารมอบฉนัทะ เปิดโอกาสล่วงหนา้ในการแสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะ และซักถาม
ก่อนวนัประชุมและในวนัประชุม ภายหลงัประชุมบริษทัจะเผยแพร่มติรายงานท่ีประชุมให้รับทราบทนัที 
 ส าหรับปี 2564 บริษทัไม่พบเหตุการณ์ใดๆ ท่ีเป็นการกีดกนั ขอ้ร้องเรียนหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นในการสอบถาม
หรือส่ือสารกบับริษทั อีกทั้งไม่มีการกระท าใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิหรือริดรอนสิทธิต่อผูถื้อหุ้น ตลอดจนบริษทัมีการเปิดเผยโครงสร้างการถือ
หุ้นอยา่งชดัเจนท าให้มัน่ใจว่าไม่มีการถือหุ้นไขวห้รือการถือหุ้นแบบปิรามิด (รายละเอียดเพ่ิมเติม ผูถื้อหุ้น) 
 
หมวดท่ี 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษทัมีแนวทางปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกนั หน่ึงเสียงหน่ึงสิทธิต่อหุ้นสามญั ซ่ึงบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อกระบวนการ
ประชุมอยา่งเคร่งครัดตั้งแต ่ก่อนวนัเร่ิมประชุม วนัประชุมและหลงัประชุมตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของกฏหมาย ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน 
ก.ล.ต. ตามมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตวัหรือให้ขอ้มูลบุคคลอื่นในทางมิชอบ โดยก าหนดเป็นลายอกัษรใน
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเร่ือง นโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นแนวทางปฏิบติัทั้งองคก์รรับทราบ  
 ส าหรับปี 2564 บริษทัไม่พบขอ้พิพาทใดๆ เก่ียวกบัเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ากการน าขอ้มูลภายในไปแสวงหาประโยชน์ของกรรมการ
และผูบ้ริหาร (รายละเอียดเพ่ิมเติม คู่มือจรรยาบรรธุรกิจ เร่ืองนโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร และนโยบายดา้นการป้องกนั
การใชข้อ้มูลภายในของบริษทั)  

 
หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance) 
 บริษทัมีนโยบายและแนวปฎิบติัท่ีเก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และชุมชน ตามการก ากับดูแลท่ีดี 
และขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเป็นธรรม ตลอดจนให้ความส าคญัต่อควมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถส่ือสารต่างๆ แนะน า ร้องเรียน ให้
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ขอ้มูลหรือแสดงความคิดเห็นผา่นต่อคณะกรรมการบริษทั กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดเพ่ิมเติม รายงานผลการด าเนินงาน
ส าคญัดา้นการก ากบัดูแล) เพื่อขจดัปัญหา ความขดัแยง้และสร้างสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั อีกทั้งการชดเชยกรณีท่ีเกิดผลกระทบเสียหายหรือสูญเสียอย่าง
เหมาะสม และการสนบัสนุนกิจกรรมสาธารประโยชน์ต่างเพื่อพฒันาชุมชน สังคมและสภาพแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 
 
หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัในการเปิดเผยรายงานทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา
และโปร่งใส โดยปฏิบติัตามเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส านกังาน ก.ล.ต. และมาตรฐานรายการทางการเงินในการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
เคร่งครัดไม่มีการบิดเบือนขอ้มูลและผ่านการพิจารณาขอ้มูลอย่างเหมาะสม อนัมิไดก่้อผลต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มผิดไปและกระทบ
ราคาหลกัทรัพย ์อีกทั้งการเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนท่ีมีสาระส าคญัในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซดบ์ริษทั ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
ส านกังาน ก.ล.ต. (รายละเอียดเพ่ิมเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เร่ือง นโยบายดา้นการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ) ดงัน้ี 
1. ช่องทางการส่ือสารและเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  
 1.1  เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซด์บริษัท  
  บริษทัจะเปิดเผยการแจง้ข่าวและรายงานตามเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียนตามตลาดหลกัทรัพยฯ์ อย่าง

เคร่งครัด ครบถว้น ถูกตอ้งและทนัเวลาในรูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ รายละเอียดดงัน้ี 
- รายการท่ีส าคญัตามกฏหมายและกฎระเบียนท่ีก าหนด ไดแ้ก่ งบการเงิน เหตุการณ์ส าคญัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยแ์ละการ

ตดัสินใจลงทุน เช่น รายการไดม้า/ จ าหน่ายไป การเพ่ิมทุน การลดทุน และการจ่าย/ การงดจ่ายเงินปันผล 
- รายการหรือขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง มีความคลาดเคล่ือน ซ่ึงเป็นกระทบต่อราคา อาทิเช่น ข่าวลือหรือข่าวจากบุคคลท่ีสาม ข่าว

คลาดเคล่ือนจากขอ้เทจ็จริง และบทวิเคราะห์ท่ีไม่ถูกตอ้ง 
- รายการและขอ้มูลท่ีไม่กระทบต่อราคาทนัที ไดแ้ก่ การประมาณการงบการเงินรายปี การประมาณรายไดม้ากกว่า 6  เดือน 

ทิศทาง แนวโนม้อุตสาหกรรม และตวัเลขเชิงปริมาณ  
- รายการและขอ้มูลท่ีกระทบต่อราคา ไดแ้ก่ ผลประกอบการ ให้ความเห็นในการช้ีน าราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั และขอ้มูลท่ี

ยงัไม่ชดัเจนหรือยงัไม่แน่แนอน ซ่ึงควรเปิดเผยและอธิบายให้เขา้ใจ 
ส าหรับปี 2564 บริษทัไดเ้ปิดเผยข่าวและรายงานตามเกณฑ์การเปิดเผยอย่างครบถว้นและตรงเวลา ไม่มีเหตุการณ์ในการส่ังแก้ไข

หรือผิดพลาดแต่อยา่งใด จากหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส านกังาน ก.ต.ล. และกรมสรรพากร 
1.2 นักลงทุนสัมพนัธ์  
 คณะกรรมการบริษทัก าหนดจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัส าหรับนกัลงทุนสัมพนัธ์ โดยให้มีทีมงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor 
Relation) ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารและเลขานุการ เป็นตวัแทนบริษทัในการส่ือสาร ให้ขอ้มูล รายงานสารสนเทศและการจดั
กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ต่างๆ อาทิ การจดังานส่ือมวลชน นกัวิเคราะห์ นกัลงทุนหรือผูถื้อหุ้นและงานประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เช่น Oppday และ 
Forum ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนการจดังานให้เยี่ยมชมบริษทัประจ าปี  เพื่อเป็นการสร้างสัมพนัธ์ ท่ีดีและให้ทราบผลการด าเนิน
กิจการและขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อีกทั้งการท าความรู้จกักบัผูบ้ริหารมากย่ิงขึ้น (รายละเอียดเพ่ิมเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เร่ืองจรรยาบรรณ
และขอ้พึงปฏิบติัส าหรับนกัลงทุนสัมพนัธ์) 

ส าหรับปี 2564 บริษทัไดรั้บรางวลั Outstanding Investor Relation Awards ในงาน SET Awards 2021 ในกลุ่มบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท ซ่ึงถือเป็นรางวลัท่ีแสดงให้เห็นคุณภาพดา้นนักลงทุน
สัมพนัธ์ในการด าเนินงานท่ีผา่นมา เพื่อสร้างแรงผลกัดนัให้บริษทัเพ่ิมศกัยภาพแนวทางการด าเนินงานต่อไปในอนาคต 
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ระหว่างปีบริษทัไดจ้ดัให้มีการเยี่ยมชมบริษทั โดยอาจารยป์ระพาส บุญช่ืนและอาจารยภ์กรณ์ มลสิริเรืองเดช และคณะนกัลงทุนจาก
เพจ "ลงทุนกลว้ยๆ - Bananas Investment” เป็นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  
    
กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ที่ผ่านมา  

  กิจกรรม จ านวนคร้ัง 

 กิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Days) โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ 1 คร้ัง 
จดัท าสรุปขอ้มูลบริษทั Company Snapshot เป็นรายไตรมาส ตามโครงการ mai Company Snapshot โดยตลาดหลกัทรัพย ์mai 4 คร้ัง 
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์ (Press Release) ความเคล่ือนไหวทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และภาพข่าวกิจกรรมต่างๆของบริษทั
ผา่นส่ือมวลชนต่างๆ 

อยา่ง
สม ่าเสมอ 

บริษทัมีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าเพื่อให้การตอ้นรับผูถื้อหุ้นในการสอบถามประเด็นต่างๆ เก่ียวกบัธุรกิจท่ีผา่นมา
และในอนาคต 

1 คร้ัง 

 
 1.3 เลขานุการบริษัท (Company Secretary) 

 คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้เลขานุการปฏิบติังานตามกฎบตัรท่ีก าหนดตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบเป็นตามกรอบกฎหมาย 
หลกัการก ากับดูแลกิจการดว้ยความระมดัระวงัและความซ่ือสัตยสุ์จริต (รายละเอียดเพ่ิมเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เร่ืองกฎบตัรของ
เลขานุการบริษทั) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งให้ นางสุกานดา พุทธรักษา ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 3 สิงหาคม 
2559 โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั (รายละเอียดเพ่ิมเติม เอกสารแนบ 1) 

 
1.4 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด (Whistleblowing) 

บริษทัมีช่องทางการแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน กรณีถูกละเมิดสิทธิ รวมถึงการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นต่างๆ ผา่นช่องทางท่ีบริษทั
จดัไวผ้า่นอีเมลล ์และโทรศพัท ์ดงัน้ี 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: ช่องทางของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบท่ี www.Info@atp30.com หรือจดหมาย

ลงทะเบียน 
- จดหมายลงทะเบียน: ถึงคณะกรรมการตรวจสอบท่ีบริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 9/30 หมู่ 9 ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 

/ โทร. 038-468-788 



 
 

ส่วนท่ี 2 การก ากบัดูแลกจิการ 
 

70 

 

- กรณีเร่ืองส าคญั เช่น แจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน ถูกละเมิดสิทธิ รายงานการทุจริต การท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจ ของ
ผูบ้ริหารระดบัสูง ติดต่อโดยตรงท่ีคณะกรรมการบริษทั  

- กรณีข้อสงสัยเก่ียวกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถติดต่อโดยตรงท่ีคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัหรือเลขานุการบริษทั โดยผ่านการกลัน่กรองเบาะแสจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีความเป็นอิสระ 
กระบวนการรับข้อร้องเรียน บริษทัด าเนินการตามกระบวนการดงัน้ี 
1. พนักงานหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย แจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน หรือเสนอแนะความเห็นผ่านช่องทางท่ีก าหนด โดยขอ้มูลถือเป็น

ความลบั ซ่ึงบริษทัมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียนหรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ขอ้มูลติดต่ออยา่งชดัเจน  
2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน: รับขอ้ร้องเรียนและด าเนินการพิจารณาขอ้ร้องเรียนตาม “คู่มือบริหารจดัการขอ้ร้องเรียน” โดยแบ่งขอ้

ร้องเรียนเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
- เก่ียวกบัการทุจริต 
- เก่ียวกบัการกระท าท่ีฝ่าฝืนไม่ปฎิบติัตามกฎหมาย/ ขอ้บงัคบั/ ระเบียบของบริษทั 
- เก่ียวกับการฝ่าฝืนจริยธรรม/จรรยาบรรณ ฝ่าฝืนนโยบายและแนวทางปฎิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ของบริษทั 
3. ขั้นตอน ด าเนินการ: ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเบ้ืองตน้ แสวงหาขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีน่าเช่ือถือในเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวในกรณีพบว่า

มีความผิดเกิดขึ้นจริงให้น าเสนอพิจารณาตามระดบัความผิดในแต่ละประเภท ไดแ้ก่ ระดบัพนกังานโดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
ระดับผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ระดับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือกรรมการ โดย
คณะกรรมการบริษทัหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงตามความเหมาะสม ตามล าดบัขั้น 

4. การติดตามประเมินผล: โดยพิจารณาผ่านคณะกรรมการพิจารณาขอ้ร้องเรียน จนหาขอ้ยุติเร่ืองหรือแนวทางแกไ้ขเรียบร้อย
แลว้ ด าเนินการแจง้กลบัผูร้้องเรียนทราบภายในเวลา 7 วนัท าการหลงัจากไดข้อ้ยุติแลว้ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจดัท าสรุป
รายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นรายไตรมาส ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การติดตาม
รายงานการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนผา่นช่องทางท่ีก าหนด  

 ในปี 2564 บริษทัไม่พบข้อพิพาทใด ๆ เก่ียวกับเร่ืองส าคญัหรือเหตุการณ์ส าคญั อาทิเช่น การถูกละเมิดสิทธิ การทุจริต
คอร์รัปชัน่ การกระท าผิดทางกฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกิจ ของ กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน 

  
2. การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลกัการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัและผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม โดยตอ้งเปิดเผยทุกรายการของกรรมการ ผูบ้ริหาร  พนักงาน และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีก่อให้เกิดความขอัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงการก าหนดอ านาจการอนุมติัรายการและนโยบายท่ีส าคญัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กฎหมายหรือหน่วยงานก ากบัดูแลท่ี
เก่ียวขอ้ง ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 อีกทั้งการให้ความส าคญักบัการท ารายการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร การท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ผูส้อบบญัชี ผูท้  าแผนและ
ผูบ้ริหารแผนตามมาตร 59 แห่งพระบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ของส านกังาน ก.ล.ต. โดยให้ถือแนวทางปฏิบติัตามนโยบาย
การซ้ือขายหลกัทพัยข์องกรรรมการและผูบ้ริหารในเร่ือง ขอ้ห้ามในการซ้ือขายหลกัททรัพยโ์ดยการใชข้อ้มูลภายใน ช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลกัทรัพย ์
รายงานการถือหลกัทรัพย์ และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน ซ่ึงกรรมการและผูบ้ริหารจะต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการซ้ือขายหลกัทรัพยท์ุกคร้ัง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนัก่อนท าการซ้ือขายหลกัทรัพย์และแจ้งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัท าการ (รายละเอียดเพ่ิมเติม คู่มือ
จรรยาบรรณ เร่ืองนโยบายการท ารายการระหว่างกัน นโยบายหรือแนวโน้วการท ารายการในอนาคตและนโยบายป้องกันความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์) 
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หมวดท่ี 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 
 คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎบตัรท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด ทั้งองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั คุณสมบติัของคณะกรรมการ
บริษทั หน้าท่ีควมรับชอบของคณะกรรมการบริษทั การแต่งตั้งกรรมการบริษทัและวาระการด ารงต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ ค่าตอบแทน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง รวมถึงจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติส าหรับกรรมการต่อกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย อาทิ บริษทั ผูถื้อหุ้น 
พนกังาน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตามพระราชบญัญติัมหาชนและขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งการก าหนดนโยบายส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 
นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (รายละเอียดเพ่ิมเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เร่ืองนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย) 
 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 
  บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ต่อความส าเร็จของธุรกิจของบริษทั จึงมุ่งมัน่ในการตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น โดยก าหนดนโยบายและขอ้ปฏิบติัไว ้ดงัน้ี 
1. ส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวงัของลูกคา้ในราคาสมเหตุสมผล 
2. ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพ่ือให้ทราบเก่ียวกบัการบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินจริง ซ่ึงเป็น

เหตุให้ลูกคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของบริการนั้นๆ 
3. ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้สัญญาต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้สัญญาขอ้ใดไดต้อ้ง

รีบแจง้ให้ลูกคา้รับทราบ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  
4. ผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบทุกหน่วยงานติดต่อกบัลูกคา้ดว้ยควาสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีไวว้างใจไดข้องลูกคา้ 
5. บริษทัจดัให้มีช่องทาง ระบบและกระบวนการท่ีลูกคา้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ ความปลอดภยัจากการบริการ รวมทั้ง

ความรวดเร็วในการตอบสนองหรือด าเนินการอย่างถึงท่ีสุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว รวมถึงแจ้งผลการ
ด าเนินการต่อลูกคา้ 

6. รักษาความลบัของลูกคา้ และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
7. ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการบริการของบริษทัให้มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์กบัลูกคา้สูงสุด 

ส าหรับปี  2564 ไม่มีขอ้พิพาทๆ ใด เก่ียวกบักบัฟ้องร้องจากลูกคา้ ส่วนใหญ่ไดรั้บความพึงพอใจในการด าเนินงานของบริษทัจาก
ลูกคา้  

 
นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี ้

บริษทัมีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบติัต่อคูค่า้ และ/หรือเจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัและ
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม รวมถึงการหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้ง
ปฏิบติัตามพนัธะสัญญา ให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถูกตอ้ง การเจรจาการแกปั้ญหาและหาทางออกท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจโดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
1. มีการคดัเลือกคู่คา้อย่างเป็นธรรม ผ่านกระบวนการพิจารณา เช่น ช่ือเสียง ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ คุณภาพและราคาและการ

เปรียบเทียบคุณภาพและราคากบัคู่คา้หรือเจา้หน้ีรายอ่ืนอยา่งเหมาะสมก่อนการรับเขา้เป็น Superlier list  
2. ไม่เรียกรับ/ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี 
3. กรณีท่ีมีขอ้มูลว่ามีส่วนในการเรียกหรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้นตอ้งเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้ และ/

หรือเจา้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหา โดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
4. ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้สัญญาต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้สัญญาขอ้ใดไดต้อ้ง

รีบแจง้ให้คู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ีรับทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  
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ส าหรับปี 2564 ไม่พบขอ้พิพาทใดๆ เก่ียวกบัการผิดช าระ การผิดสัญญาและไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขกบั คู่คา้ เจา้หน้ี ธนาคารหรือ
สถาบนัการเงิน ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัไดบ้ริหารจดัการโครงสร้างเงินทุนอย่างเหมาะสม เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองและสามารถ
หาแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอต่อการขยายการเติบโตในอนาคต  

 
นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคูแ่ข่งทางการคา้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนั
ทางการคา้ โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
2. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 
3. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 

  
นโยบายการปฎิบัติต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 
บริษทัมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพตาม

หลกัการก ากบัดูและกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส เป็นธรรมและมีจริยธรรมทางธุรกิจ ค านึงถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกนั (สามารถดูเพ่ิมเติม การขบัเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความยัง่ยืนและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายส่ิงแวดลอ้ม) 
 

นโยบายการปฎิบัติการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
 บริษทัมีนโยบายในการปฎิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ โดยมีแนวทางในการด าเนินเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว การ
ใชง้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตาม “ระเบียบการใชง้านเครือข่าย คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภยั”  และพระราชบญัญติัว่าดว้ย
การกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซ่ึงบริษทัมีการควบคุมดูแลความถูกตอ้ง เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอ้งผ่านการตรวจสอบ
และลงโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง ปฎิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมายเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ อาทิ กฎหมายเก่ียวกับ
เคร่ืองหมายการคา้ กฎหมายเก่ียวกบัสิทธิบตัร กฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งและส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้กบัพนกังาน การน าผลงานหรือขอ้มูลอนั
เป็นสิทธิของบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บมาหรือท่ีจะน ามาใชก้บับริษทัจะตอ้งตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 
  
6.2       จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษทัไดจ้ดัท าจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ี
บริษทัไดน้ ามาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดการปฎิบติัและติดตามการปฎิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าว อยา่งจริงจงัโดยเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซด์
ของบริษทั (รายละเอียดเพ่ิมเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ) 
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีส าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการก ากับดูแลกิจการในรอบปีท่ีผ่านมา  
การส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) 
 CGR เป็นโครงการส ารวจเพื่อติดตามและวดัผลการพฒันาการก ากับดูแลกิจการหรือบรรษทัภิบาทของบริษทัจดทะเบียนของไทย ซ่ึ ง
ด าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั (TAHI INSTITUTE OF DIRECTORS: IOD) ดว้ยการสนบัสนุนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มาตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบนั 
 บริษทั เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) ได้รับการรับรอง CG SCORE ว่ามีหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (หรือบรรษทัภิบาล) ส าหรับผลการ
ประเมินด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (CGR) ในปี 2564 มีผลการประเมิน CGR อยู่ในระดับดี ซ่ึงสะท้อนถึงการบริหารจัดการบริษัทท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ภาพแสดงผลประเมิน CGR ของบริษทัท่ีผา่นมาดงัน้ี 
 
 
 
 
 ปี 2564 มีเร่ืองท่ีบริษทัยงัไม่ไดป้ฎิบติัและมีมาตรการทดแทนท่ีเหมาะสม ดงัต่อไปน้ี 

ข้อที่ยังไม่ได้ปฎิบัต ิ เหตุผล 

1. บริษทัควรจดัท ารายงานความ
รับผิดชอบทางสังคม 

รายงานความยัง่ยืน  

2. ประธานกรรมการบริษทัควรเป็น
กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นคนละคน มีการแยง่มีการ
แบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผูบ้ริหารอยา่งชดัเจน ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ประจ า สามารถถ่วงดุลอ านาจระหว่างการก ากบัดูแลกิจการและการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2562

ร้อยละ 82

ปี 2563

ร้อยละ 88

ปี 2564

ร้อยละ 89
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7. โครงสร้างการก ากบัดูกจิการและข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืนๆ 

  
7.1 โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการ  
แผนภาพการบริหารจัดการองค์กร 

 
 
7.2 ข้อมลูเกี่ยวกับคณะกรรมการ  

 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ผู้มีอ านาจลงนามแทน
บริษัท 

ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท 

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษทั / 
กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและก านดค่าตอบแทน 

ผูมี้อ านาจ 6/6 

2. ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ ์ รองประธานกรรมการบริษทั/ 
กรรมการบริหาร/ ท่ีปรึกษา 

ผูมี้อ านาจ 6/6 

3. นายปิยะ เตชากูล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ (MD)/  
ประธานกรรมการบริหาร (CEO)/  
กรรมการบริหารความเส่ียง/  
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

ผูมี้อ านาจ 6/6 

4. นางสมหทยั พานิชชีวะ กรรมการบริษทั - 6/6 
5. นายธานินท ์หิรัญปัณฑาพร กรรมการบริษทั/  

กรรมการบริหารความเส่ียง/  
- 4/6* 

Board

Audit Committee

Internal Audit

Risk Committee CFO

Company Secretary

NR Committee CG Committee

ประธานกรรมการบริษัท

นายชาตชิาย พานิชชีวะ

กรรมการบริษัท/ประธาน
กรรมการบริหาร

นายปิยะ เตชากูล

กรรมการบริษัท

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

กรรมการบริษัท

นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร

กรรมการอสิระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
นางสุวรรณ ีค ามัน่

กรรมการอสิระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
นายก าชัย บุญจริโชติ

กรรมการอสิระ/กรรมการ
ตรวจสอบ

นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์

รองประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร
ดร.ววิฒัน์ กรมดิษฐ์
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รายช่ือ ต าแหน่ง ผู้มีอ านาจลงนามแทน
บริษัท 

ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
6. นางสุวรรณี ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ - 6/6 
7. นายก าชยั บุญจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
- 6/6 

8. นายประเสริฐ อคัรประถม
พงศ ์

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/  
ประธานกรรมกรก ากบัดูแลกิจการ 

- 6/6 

หมายเหตุ: 
- ล าดับท่ี 8 แทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลงของ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ท่ีเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- ล าดับท่ี 5 ตามท่ีประชุมสามัญประจ าปี 2564 เม่ือวันท่ี 01 เมษายน 2564 ได้มีแต่งตั้งนายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท จากการเสนอ

ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทให้แก่ บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิง้ส์ จ ากัด *ถือเป็นการเข้าประชุมครบวาระจากท่ีได้รับแต่งตั้ง 
- นางสุกานดา พุทธรักษา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
- คณะกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 5 ท่านคิดเป็นร้อยละ 62.50  
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านคิดเป็นร้อยละ 37.50 
- ปี 2564 ไม่พบว่ามี กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกท่ีบริษัทใช้บริการ 
- ปี 2564 มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีอยู่นอกกลุ่มธุรกิจ คือ นายชาติชาย พานิชชีวะ 
- ปี 2564 มีกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คือ นางสมหะทัย พานิชชีวะ 
- ปี 2564 ไม่พบว่ามี กรรมการหรือผู้บริหารมีประวัติการกระท าผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
- ปี 2564 ไม่พบว่ามี กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารลาออก เน่ืองจากประเดน็เร่ืองการก ากับดูแลกิจการของบริษัท หรือความล้มเหลวในการท าหน้าท่ีสอดส่องดูแลของ

คณะกรรมการ 
- ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันบริษัท 2 ใน 3  ร่วมลงลายมือช่ือพร้อมประทับตราบริษัท 

  
สรุปสาระส าคัญอ านาจอนุมัติด าเนินการของบริษัท (บางส่วน) มรีายละเอียดดังนี ้
ล าดับ เร่ืองอนุมัติ ผู้มีอ านาจอนุมัติด าเนินการ (*) 

คกบ. คกห. กผจ. ผช. กผจ. ผจก. 
1. เร่ืองการลงุทน/ การลงทุน ***      
 1.1. การลงทุนในบริษทัใหม่/ กิจการร่วมคา้ อ ผ    
 1.2. การลงทุนซ้ือ/ขายหุ้นบริษทัอ่ืน      
 - มูลค่าไม่เกิน 1,000,000 บาท  อ    
 - มูลค่าเกิน 1,000,000 บาท อ     
 1.3. การโอนหุ้นเพื่อจดัโครงสร้างธุรกิจระหว่างบริษทัในกลุ่ม อ ผ    
 1.4. การเลิกบริษทัใหม่/ 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. เร่ืองงบประมาณ      
 การจัดท างบประมาณการลงุทน      
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ล าดับ เร่ืองอนุมัติ ผู้มีอ านาจอนุมัติด าเนินการ (*) 
คกบ. คกห. กผจ. ผช. กผจ. ผจก. 

 2.1. ประจ าปีหรือกลางปี อ     
 2.2. เพ่ิมเติมระหว่างปี      
 - วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อรายการหรือต่อโครงการ  อ    
 - วงเงินเกิน 10,000,000 บาทต่อรายการหรือต่อโครงการ 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    
 การจัดท างบประมาณด าเนินการ      
 2.6. ประจ าปีหรือกลางปี อ     
 2.7. แกไ้ขปรับปรุง/ เพ่ิมเติมงบประมาณระหว่างปี  อ    

3. การขอใช้งบประมาณรายจ่ายการลงทุนและงบประมาณด าเนินการตามงบประมาณประจ าปี      
 3.1. วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท   อ   
 3.2. วงเงินเกิน 5,000,000 บาท  อ    

4 เร่ืองการจัดซ้ือ      
 ใบขอซ้ือ (ส าหรับการส่ังซ้ือในธุรกิจปกติ)      
 - มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท   อ  อ 
 - มูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท   อ อ  

หมายเหตุ: 
- * ผู้มีอ านาจอนุมัติด าเนินการ ประกอบด้วย คกบ. = คณะกรรมการบริษัท, คกห. = คณะกรรมการบริหาร, กผจ. = กรรมการผู้จัดการ, ผช.กผจ. = ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการ, ผจก. = ผู้จัดการฝ่ายและผู้จัดการอาวุโส  
- **อ านาจการด าเนินงาน ประกอบด้วย ผ = ผ่าน, ล = ลงนาม, อ = อนุมัติ 
- *** อยู่ภายใต้งบประมาณการลงทุนประจ าปีท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทให้ความส าคัญในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในด้านการก าหนดความหลากหลายในโครงสร้างของ

คณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยเสริมสร้างความสมดุลด้านความคิดและด้านคุณภาพการท างาน รวมถึง
ประสิทธิภาพดา้นการตดัสินใจของคณะกรรมการซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประกอบดว้ย กรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมี

ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 
2. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 

1 ใน 3 และไม่นอ้ยกว่า 3 คน คุณสมบติัของกรรมการอิสระเป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
3. คณะกรรมการบริษทัเลือกกรรมการคนหน่ึงจากกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นประธานกรรมการ 
4. คณะกรรมการเลือกบุคคลหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได ้
คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัท 
1. กรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีคุณสมบติัท่ีก าหนด รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการ

ไวว้างใจในการบริหารกิจการตามพระราชบญัญติัมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
2. มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ในการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มท่ีใน

การปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบ โดยไม่จ ากดัเพศ เช้ือชาติ ศาสนา อายแุละความสามารถเฉพาะดา้นอ่ืนๆ 
3. มีภาวะผูน้ าและสามารถควบคุมการด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซ่ือสัตยสุ์จริต และระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของผูถื้อหุ้น 
2. มีหน้าท่ีก าหนดวิสัยทศัน์ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทั โดยการก ากบัและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไป

ตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น และการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 
3. รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น มีการเปิดเผยขอ้มู ลท่ีเป็นสาระส าคญัต่อผูล้งทุนอย่าง

ถูกตอ้งครบถว้น มีมาตรฐานและโปร่งใส 
4. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษทัที่ตนเป็นกรรมการอยา่ง

แทจ้ริง 
5. ประเมินการปฏิบติังานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตามท่ีกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ 

เพื่อน าเสนอต่อผูถื้อหุ้นในการพิจารณาอนุมติั 
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารโดยให้มีความตั้งใจและระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 
7. ก ากบัดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวดัผลได ้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน โดยพิจารณาถึงความ

เป็นไปไดแ้ละสมเหตุสมผล 
8. ก ากบัดูแลให้มีการด าเนินธุรกิจ และปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม 
9. ก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
10. พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ านาจการบริหารการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง

ทรัพยสิ์น และรายการอื่นใดท่ีกฎหมายก าหนด 
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11. ก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมติัในการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของบริษทัให้คณะหรือบุคคลตามความ
เหมาะสม และให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งโดยจดัท าเป็นคูมื่ออ านาจการด าเนินการ และก าหนดให้มีการทบทวนให้สอดคลอ้งกบักล
ยทุธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

12. จดัให้มีระบบญัชีการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลจดัให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของ
การควบคุมภายใน 

13. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและพิจารณาค่าสอบบญัชีประจ าปี เพ่ือน าเสนอต่อผูถื้อหุ้นในการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 
14. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายงานทางการเงินควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี และ

ครอบคลุมในเร่ืองส าคญัต่างๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
15. ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้
16. คณะกรรมการตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองและประเมินผลปฏิบติังานโดยรวม 

การเลือกตั้งกรรมการของบริษทัให้กระท าโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ให้กระท าตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
1. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
2. ในการเลือกแต่งตั้งกรรมการและวาระการด ารงต าแหน่ง อาจใชวิ้ธีออกเสียงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือ

คราวละหลายๆ คน ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ัง ผูถื้อหุ้นตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนเสียงท่ีมี 
ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้ดังนั้น ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้ง
กรรมการเพื่อให้ผู ้ใดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหน่ึงแห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนได้ (ลงคะแนนแบบ NON-
CUMULATIVE เท่านั้น) 

3. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ผูเ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียง
ช้ีขาด 

4. ให้คณะกรรมการบริษทัมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามขอ้น้ี จะเลือกตั้งให้เขา้รับต าแหน่งอีกก็
ได ้นอกจากพน้ตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งอีกเม่ือ ตาย/ลาออก/ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่า
ดว้ยบริษทัมหาชน/ ท่ีประชุมมีมติให้ออก หรือศาลมีค าส่ังให้ออก 

5. เม่ือกรรมการคนใดลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกของตนให้ท่ีนายทะเบียนทราบดว้ยก็ได้ 
6. กรรมการของบริษทัท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอื่น ตอ้งรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 
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7.3     ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: 
- นางสุวรรณี ค ามั่นเป็นประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านการเงินและมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินท่ีเพียงพอจะ

สามารถท าหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 
- นางสุกานดา  พุทธรักษา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจึงไดพิ้จารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย
คณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระท าหนา้ท่ีตรวจสอบการด าเนินกิจการของบริษทั สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพ่ือให้มีความมัน่ใจ
ว่าการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งตามกฎหมาย สอดคลอ้งตามระเบียบการปฏิบติังานท่ีดี การบริหารกิจการ
ด าเนินไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบยงัท าหน้าท่ีในการสอบทานรายงานทางการเงินของ
บริษทัร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทัมีความน่าเช่ือถือ มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้นถูกตอ้ง เป็นไปตาม
มาตรฐานและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง สร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือแก่ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียว่าไดมี้การตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ
อยา่งรอบคอบ มีความยติุธรรมโปร่งใส และมีการด าเนินธุรกิจตามหลกัการ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรก าหนดกฎ
บตัรของคณะกรรมการตรวจสอบไวด้งัต่อไปน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมอีงค์ประกอบดงัต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย กรรมการบริษทัที่เป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน 
2. กรรมการตรวจสอบมีทกัษะความช านาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ตอ้งมีความรู้ความ

เขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นบญัชีหรือการเงิน 
3. ให้คณะกรรมการของบริษทัเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาจเป็นหวัหนา้สายงานตรวจสอบภายในหรือบุคคล

ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบั

ผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้งไตรมาสและประจ าปี 
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ให้มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหวัหนา้งานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง และก าหนดความรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือ
ตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นส่ิงส าคญั ให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และน าข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงและแก้ไขระบบการควบคุมภายในท่ีส าคัญและจ าเ ป็น เสนอ
คณะกรรมการบริษทัต่อไป 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอสิระ
นางสุวรรณ ีค ามัน่

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอสิระ

นายก าชัย บุญจิรโชติ

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอสิระ

นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์
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3. สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  ขอ้ก าหนดและการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งและก าหนดค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนๆ ของผูส้อบบญัชี ตลอดจนการร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่
มีฝ่ายบริหารอยา่งนอ้ยเป็นรายไตรมาส 

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทัตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในเร่ืองดงักล่าวให้มีความถูกตอ้งและครบถว้น ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั 

7. สอบทานให้บริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
8. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
9. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยและลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่ง

นอ้ยดงัต่อไปน้ี 
- ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้นและเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
- ความเห็นเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ขอ้ก าหนดและการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- จ านวนการจดัประชุมส าปรับปีและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
- ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร  
- รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั 
- ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร หรื อพนักงานของบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น เขา้ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 
- ให้มีอ านาจว่าจา้งท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษทัมาให้ความเห็นหรือให้ค  าปรึกษากรณีจ าเป็น 
- คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาและ 

อุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริษทัทราบทุกปี 

- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ปฏิบติังานอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายภายในขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติังานภายในขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามค าส่ังของคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ มีดงัน้ี 
1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี) และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บ

การแต่งตั้งใหม่อีกได ้นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเม่ือ ตาย / ลาออก/ ขาด
คุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรน้ี หรือตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือพน้วาระจากการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทั 

2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั โดยควรแจง้เป็นหนงัสือล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 
เดือน (หน่ึงเดือน) พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูอ้นุมติั โดยบริษทัจะแจง้เร่ืองการลาออกพร้อมส าเนาหนงัสือลาออกให้
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ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตอ้งรักษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

3. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
ครบถว้นขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนั (เกา้สิบวนั) เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทั
ก าหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

หมายเหตุ:  
- ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 11 ส.ค. 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร เข้ารับต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารความ

เส่ียง โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 11 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป 
- นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

  
คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการควบคุมการบริหารงานของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายจึงพิจารณาแต่งตั้งคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงขึ้นโดยให้มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ผูมี้ความเขา้ใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงใน

ธุรกิจ จ านวนอยา่งนอ้ย 3 ท่าน (สามท่าน) และตอ้งเป็นกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ท่าน (หน่ึงท่าน) 
2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั  
3. ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบัประธานกรรมการบริษทั 
4. ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยอาจเป็นหัวหน้าสายงานสนบัสนุน

ธุรกิจ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร 
คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. มีความรู้ความช านาญ และความเขา้ใจเก่ียวกบัความเส่ียงของกิจการ  
2. กรรมการบริหารความเส่ียงสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริหารความเส่ียงให้บรรลุผลส าเร็จตาม

วตัถุประสงค ์
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. ก าหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
2. ก ากบัดูแลและสนับสนุนให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงองค์กรให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึง

สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์

กรรมการบริหารความเส่ียง

นายปิยะ เตชากลู

กรรมการบริหารความเส่ียง

นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร

กรรมการบริหารความเส่ียง

นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ

กรรมการบริหารความเส่ียง

นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์
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3. พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กร และให้ขอ้คิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการก าหนดมาตรการ
ควบคุมหรือบรรเทา และการพฒันาระบบการจดัการบริหารความเส่ียงองคก์รให้มีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

4. รายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์รให้คณะกรรมการรับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตุการณ์ส าคญัซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อรับทราบและพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

5. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง (สองคร้ัง) 
6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
การแต่งตั้งกรรมการบริหารความเส่ียงและวาระการด ารงต าแหน่ง 
1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงปฏิบติังานภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามค าส่ังของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ

บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัโดยตรงต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และบุคคลทัว่ไป 
2. ให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี) และตามวาระการด ารงต าแหน่งของการเป็นกรรมการ ซ่ึง

เม่ือพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งได้อีก นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น 
กรรมการบริหารความเส่ียงพน้จากต าแหน่งเม่ือ ตาย / ลาออก/ ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรน้ี หรือตามหลกัเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือพน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้มีจ านวนครบถ้วนตามท่ีไดก าหนดไวใ้นระเบียบข้อบังคบัน้ี โดยบุคคลท่ีเข้าเป็น
กรรมการบริหารความเส่ียงจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีตนเขา้มาแทน 
 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

หมายเหตุ:  
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมด

จะต้องเป็นกรรมการอิสระหรือคิดเป็นร้อยละ 67  
- นางสุกานดา พุทธรักษา เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายจึงพิจารณาแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อดูแลรับผิดชอบการพิจารณาหลกัเกณฑ ์และกระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมใน
การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร คดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีไดก้ าหนดไวแ้ละพิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนท่ีจะน าเสนอ
ให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 
องค์ประกอบคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 คน (สามคน) โดยกรรมการมากกว่าก่ึงหน่ึง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการอสิระ

นายก าชัย บุญจิรโชติ

กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการอสิระ

นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์

กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน

นายชาติชาย พานิชชีวะ
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2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั 
3. กรรมการอิสระด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คุณสมบัตขิองคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. มีคุณสมบติัและไม่มีคุณสมบติัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นกรรมการอิสระตอ้งมีความเป็นอิสระตามหลกัการก ากบัและดูแลกิจการท่ีดี  
3. เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

และสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. การปฏบิัติงานด้านการสรรหา 

- คดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการของบริษทัหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 
รวมถึงในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการของบริษทัว่างลง โดยใชนิ้ยามและคุณสมบติัของกรรมการเป็นเกณฑ์ ในการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัซ่ึงจะน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ 

- พิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ โดยค านึงถึงคุณสมบติัของคณะกรรมการท่ีตอ้ง
ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ อยา่งเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

- พิจารณาสรรหา คดัเลือกและเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทัที่ครบวาระ และ/หรือ มีต าแหน่งว่างลง และ/
หรือแต่งตั้งเพ่ิม 

- วางแผนและด าเนินการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และความ
เช่ียวชาญ รวมถึงตอ้งมีทกัษะความเป็นผูน้ าอยา่งเพียงพอ  

- ปฏิบติัการอื่นใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
- ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบเพื่อพิจารณาอนุมติั 

2. การปฏบิัติงานด้านการก าหนดค่าตอบแทน 
- จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย และทบทวนความเหมาะสม

ของหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนในปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษทั  ตลอดจนมี
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

- ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล โดยการก าหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัให้พิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทั
ในธุรกิจท่ีคลา้ยกนั และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัโดยค านึงถึงปัจจยั 3 ประการ ดงัน้ี 
• แนวปฏิบติัท่ีบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัใชใ้นการจ่ายค่าตอบแทน 
• ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษทั 
• ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ 

- พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง*และต าแหน่งรองผูบ้ริหาร 
- เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจดัท ารายงานการก าหนด

ค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- จดัท ารายงานก ากบัดูแลกิจการ/ ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต่อคณะกรรมการบริษทั โดย

เปิดเผยและลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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- ปฏิบติัการอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ 
จะต้องรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

หมายเหตุ: 
- *ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ  
- **รองผู้บริหารระดับสูง หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 
การแต่งตั้งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และวาระการด ารงต าแหน่ง 

ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี) และตามวาระการด ารงต าแหน่งของการเป็น
กรรมการ ซ่ึงเม่ือพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้อาจไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งต้น 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พน้จากต าแหน่งเม่ือตาย / ลาออก/ ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรน้ี หรือตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือพน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทั
แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีจ านวนครบถว้นตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบั
น้ี โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนท่ีตนเขา้มาแทน 
 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 
หมายเหตุ: 
- ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 11 พ.ย. 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
- นางสุกานดา พุทธรักษา เป็นเลขานุการคณะกรรมการคณะกรรมการการก ากับดูแลกิจการ 

 
 คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัมีความ
โปร่งใส เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อสาธารณชน ตลอดจนเพ่ือให้บริษทัมี
การบริหารจดัการให้องคก์รเติบโตและสร้างมูลค่าไดอ้ยา่งย ัง่ยืน คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ รวมทั้ง
ให้มีการจดัท ากฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการขึ้น เพ่ือสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายอยา่งมีประสิทธิผลและ
เป็นไป ตามมาตรฐานสากล 
องค์ประกอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
1. คณะกรรมการก ากบัดูแลก ากบัดูแลกิจการ ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 คน (สามคน)  
2. คณะกรรมการก ากบัดูแลก ากบัดูแลกิจการไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั 
3. กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการ

นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ์

กรรมการก ากบัดูแลกจิการ

นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร

กรรมการก ากบัดูแลกจิการ

นายปิยะ เตชากลู
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คุณสมบัติของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
1. มีคุณสมบติัและไม่มีคุณสมบติัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีเป็นกรรมการอิสระตอ้งมีความเป็นอิสระตามหลกัการก ากบัและดูแลกิจการท่ีดี  
3. เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการก ากบัดูแลกิจการและสามารถ

อุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
1. จดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างานนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ นโยบายความยัง่ยืนให้

สอดคลอ้งกบักฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานภาครัฐและขององคก์รท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดูแลบริษทั เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาและอนุมติั  

2. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และการวางแผนพฒันาอยา่งย ัง่ยืน  
3. เสนอแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ แนวปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตและการจดัการความยัง่ยืนต่อคณะกรรมการ

บริษทั พร้อมทั้งให้ค  าปรึกษา ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการและแนวปฏิบติัต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตและการจดัการความยัง่ยืน 

4. ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และนโยบายความยัง่ยืน 
รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและนโยบายความยัง่ยืนร่วมกบักรรมการและฝ่ายจดัการ และ
ให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวของกบัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว  

5. ทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ นโยบายความยัง่ยืน 
และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งให้เป็นปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง (หน่ึงคร้ัง) 

โดยอา้งอิงกบัแนวปฏิบติัสากล กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานภาครัฐและองคก์รท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดูแลบริษทั เช่น 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมทั้งน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ
พิจารณาและอนุมติัการปรับปรุง  

6. ประสานงานกบัคณะกรรมการชุดย่อย และคณะท างานต่างๆ ในการพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการ การต่อตา้นการทุจริต 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม การจดัการความยัง่ยืน และให้ค  าแนะน าตามความจ าเป็น 

7. ส่งเสริมให้บริษทัมีการส่ือสารให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตระหนกัและเขา้ใจถึงนโยบายและแนวปฏิบติัดา้น
ก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการ ท างาน นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่น นโยบายความยัง่ยืนและแนวปฏิบัติท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอและต่อเน่ือง 

8. ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ตลอดจนแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริต 
9. ให้ความเห็นชอบรายงานความยัง่ยืนก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชน  
10. ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรและมอบหมายให้ด าเนินการ 
 
การแต่งตั้งกรรมการก ากับดูแลกจิการและวาระการด ารงต าแหน่ง 

ให้คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี) และตามวาระการด ารงต าแหน่งของการเป็นกรรมการ ซ่ึง
เม่ือพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้อาจไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไดอี้กตามความจ าเป็นและเหมาะสม นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระ
ดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการก ากบัดูแลกิจการพน้จากต าแหน่งเม่ือตาย / ลาออก/ ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรน้ี หรือตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือพน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
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 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการก ากบัดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อให้มีจ านวนครบถว้นตามท่ีไดก าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัน้ี โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีตนเขา้มาแทน 
 
คณะกรรมการบริหาร 

 
 คณะกรรมการของบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการควบคุมการบริหารงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายจึงไดพิ้จารณาแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารขึ้นโดยให้มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 
2. ประกอบด้วยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารงานและพนักงานในระดับบริหารรวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน (สามคน) ร่วมกันเป็นคณะ

กรรมการบริหาร 
3. คณะกรรมการบริษทัจะเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร  
4. ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลคนเดียวกนักบัผูบ้ริหารระดบัสูงหรือกรรมการผูจ้ดัการ 
5. ผูบ้ริหารระดบัสูง กรรมการผูจ้ดัการหรือผูบ้ริการ ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 
คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหาร 
1. เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทั 
2. กรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีคุณสมบติัท่ีก าหนด รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการ

ไวว้างใจในการบริหารกิจการตามพระราชบญัญติัมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
3. เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนิน

ธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. น าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษทั รวมถึงการขยายกิจการ การก าหนดแผนการ

เงินและนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายบริหารเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติั 

2. การด าเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารตอ้งมีคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติ
ของคณะกรรมการบริหารตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากจากท่ีประชุม และคะแนนเสียงดงักล่าวท่ีนบัไดอ้ย่างน้อยก่ึงหน่ึงจากคะแนนเสียง
ของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 

3. พิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินธุรกิจให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษทั 
4. พิจารณาการท าสัญญาต่างๆ ท่ีมีผลผกูพนับริษทัตามอ านาจในคู่มืออ านาจการด าเนินการ 

ประธานกรรมการบริหาร

นายปิยะ เตชากลู

กรรมการบริหาร

ดร. ววิฒัน์ กรมดษิฐ์

กรรมการบริหาร

นายชาตชิาย พานิชชีวะ
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5. รับผิดชอบให้มีขอ้มูลท่ีส าคญัต่างๆ ของบริษทัอย่างเพียงพอ เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้น รวมถึงจดัท า
รายงานทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีและโปร่งใส 

6. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัและเสนอจ่ายปันผลระหว่างกาลและ/หรือ เงินปันผลประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั 
7. พิจารณาการด าเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลือกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
8. พิจารณากลัน่กรองงานทุกประเภทท่ีจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่เป็นงานท่ีอยูภ่ายใตอ้  านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

และ/หรือ เป็นอ านาจของคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนของบริษทัท่ีจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง 
9. ด าเนินการใดๆ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทัหรือตามท่ีไดรั้บมอบอ านาจจาก

คณะกรรมการบริษทั 
10. การด าเนินการน าเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการบริหารในเร่ืองใดๆ ซ่ึงไดรั้บการลงมติ และ/หรืออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

จะตอ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังถดัไป 
 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารไม่สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นกบับริษทั 
การแต่งตั้งกรรมการบริหารและวาระการด ารงต าแหน่ง 
1. คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี) ซ่ึงมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระ

ของการเป็นกรรมการ ซ่ึงเม่ือพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้อาจไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระ
ดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการบริหารความเส่ียงพน้จากต าแหน่งเม่ือ ตาย / ลาออก/ ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรน้ี หรือ
ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือพน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

2. กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษทัการลาออกให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 
3. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติั

ครบถว้นเป็นกรรมการบริหารเพ่ือให้มีจ านวนครบถว้นตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัน้ี โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการบริหารจะอยู่
ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีตนเขา้มาแทน 

 
7.4  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 
โครงสร้างคณะผู้บริหาร มีองค์ประกอบ ดังนี ้
1. ผูบ้ริหาร 8 ท่านประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการ 1 ท่านและผูบ้ริหาร 7 ท่าน ตามคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง 
2. กรรมการผูจ้ดัการ เลือกและแต่งตั้งจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการและความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 
1. ควบคุมการด าเนินกิจการ วางแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงานและบริหารงานประจ าวนัของบริษทั 
2. ตดัสินในเร่ืองท่ีส าคญัของบริษทัก าหนดภารกิจวตัถุประสงค ์แนวทาง นโยบายของบริษทั  รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงาน

ต่างๆ 
3. เป็นผูมี้อ  านาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ ส่ังการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารค าส่ัง หนงัสือแจง้ใดๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้น

คู่มืออ านาจด าเนินการ 
4. มีอ านาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก หรือให้ออกกบับุคคลตามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและผลตอบแทนท่ี 

ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจการด าเนินการ 
5. มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขทางการคา้เพื่อประโยชน์ของบริษทั 
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษทั 
7. ด าเนินการใดๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการบริษทั 
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 ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการดงักล่าวขา้งตน้จะไม่รวมถึงอ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจ
ช่วงในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือผูรั้บมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) 
มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแยง้กับบริษัท  ซ่ึงเป็นการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดงักล่าว ตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีประธานกรรมการบริษัท 
1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการก ากบั ติดตาม ดูแล การบริหารงานและการปฎิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการให้บรรลุ

วตัถุประสงคต์ามแผนงาน นโยบายและเป้าหมายขององคก์รท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อบริษทั 
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั รวมถึงควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบ

วาระท่ีก าหนดได ้
3. เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างคณะกรรมการทุกคณะและฝ่ายการจดัการ 
 
การแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 

บริษทัก าหนดโครงสร้างการจดัการ แบ่งแยก อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร
ไวอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงการก าหนดให้บุคคลผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกบัผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดย
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร เพื่อป้องกนัไม่ให้ผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึงมีอ านาจ
โดยไม่จ ากดั สามารถท่ีจะสอบทานถ่วงดุลการบริหารงานไดแ้ละไม่เขา้แทรกแซงการปฎิบติัหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร เวน้แต่การมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาแกไ้ขปัญหาท่ีกระทบต่อแผนธุรกิจบริษทัที่มีนยัส าคญั 
 ประธานกรรมการบริหารตอ้งไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงอาจเป็นบุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารก็ได ้ทั้งน้ีเพ่ือให้
ไดบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีสุดเขา้มาด ารงต าแหน่งผูน้ าองคก์รสู่การเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  าหนดนโยบายและเป้าหมายในภาพรวม ก ากบัดูแลและติดตามผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารระดบัสูงในระดบั
องคก์รท่ีมีประธานกรรมการบริหารเป็นผูน้ า ในขณะท่ีประธานกรรมการบริหารรับผิดชอบการบริหารจดัการภายใตก้รอบอ านาจท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัและด าเนินการท่ีไดรั้บมอบหมายให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นราย
ไตรมาส โดยฝ่ายจดัการรายงานผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัแผนงานและเป้าหมายประจ าปี พร้อมค าช้ีแจงอธิบายเหตุผลในกรณีท่ีไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายและแนวทางแกไ้ข 
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คณะผู้บริหาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีโครงสร้างคณะผูบ้ริหาร ซ่ึงไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตามแผนภาพโครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการตามส่ีอนัดบั
แรก คือผูบ้ริหารของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการ ส านักงาน ก.ล.ต. ว่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย ์
1. รายช่ือและต าแหน่งของผู้บริหาร 

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นายปิยะ เตชากูล กรรมการผูจ้ดัการ (CEO) 
2. นางสาวนิชานนัท ์รัตนเกต ุ รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฏิบติัการ 
3. นางสาวพรรณี คูหาวลัย ์ ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโสบญัชีและเงิน (CFO) 
4. นางสาวโชติกา วีระศิลป์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและควบคุม 
5. นายอธิเมศร์ ฉตัรวรียโ์ชติ ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายปฎิบติัการ 
6. นางสาวกุลวรินทร์ ปฐมพิชญสิทธ์ิ ผูจ้ดัการฝ่ายปฎิบติัการ 
7. นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพและความปลอดภยั 
8. นางสุกานดา พุทธรักษา เลขานุการบริษทั 

หมายเหตุ: 
- นางสาวกุลวรินทร์ ปฐมพิชญสิทธ์ิ ได้ปรับต าแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 
- นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ ได้ลาออกจากต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบ ารุง มีผลตั้งแต่วันท่ี 4 สิงหาคม 2564 
- ปี 2564 ไม่พบว่ามีผู้บริหารระดับเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกท่ีบริษัทใช้บริการ 

 
2. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร และค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร 

ค่าตอบแทน รายละเอียด 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ในปี 2564 บริษทัไดจ้่ายค่าตอบแทนประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสั รวมทั้งส้ิน 14.66 ลา้นบาท 
ค่าตอบแทนอื่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหาร โดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน (ปี 2565:ปรับ

อตัราส่วนร้อยละ 4 ของเงินเดือน) 
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7.5  ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
จ านวนพนักงานของบริษัททั้งหมด  
 บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 563 คน โดยในปี 2564 บริษทัไดจ้่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจ านวนทั้งส้ิน 121.64 ลา้นบาท และกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพจ านวน 1.20 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ส าหรับพนกังาน อาทิ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าสวสัดิการ เงินโบนสั เงินประกนัสังคมและเงินสมทบ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัและพนกังานจ่ายสบทบเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน โดยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร์พูลฟันด์เป็นผูบ้ริหารจดัการ เป็นตน้ ส าหรับนกัขบั อาทิ ค่าจา้ง ค่าเท่ียว ค่าล่วงเวลา โบนสัพิเศษ 
และเงินกองส ารองเล้ียงชีพจ านวน 1.08 ลา้นบาทมีรายละเอียดจ านวนพนกังานดงัน้ี 

รายละเอียด  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

พนกังานบริหาร 4 4 4 
พนกังานในส านกังานใหญ ่ 41 40 46 
พนกังานฝ่ายปฎิบติัการ 31 30 31 
นกัขบั 298 362 482 
รวม (คน) 374 436 563 

 
นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 
 บริษทัมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ รวมถึงผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน และสอดคลอ้งกบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงค่าตอบแทนพนกังานทั้งระยะส้ันและระยะยาวตอ้ง
เหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษทั อีกทั้งบริษทัมีการจดัการกองทุนส าหรับพนกังานทุกคนอตัรา 3% โดยบริษทัจ่ายเงิน
สมทบให้อีก 3% (ปี 2565 ปรับอตัราเป็น 4%) ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีทางบริษทัไดแ้จง้ให้ทกุคนรับทราบถือเป็นกองทุนสะสมส าหรับพนกังาน 
(สามารถดูเพ่ิมเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เร่ืองนโยบายค่าตอบแทนสวสัดิการพนกังาน และหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22) อีกทั้งบริษทัยงัมี
โครงการการขบัรถดี ขบัขี่ปลอดภยัให้กบันกัขบัท่ีสามารถปฏิบติังานไดต้ามเง่ือนไขเป็นโบนสัพิเศษประจ าปี ซ่ึงในปี 2564 มีนกัขบัท่ีมีผลงานท่ีดี
จ านวน 87 คน (ปี 2563 จ านวน 63 คน) และกิจการการสร้างประโยชน์ต่อสังคมจากการส ารวจความตอ้งการของนกัขบัเพื่อสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อน
ร่วมงานและทีมงาน มีรายละเอียดดงัน้ี 
โครงการ”ขับรถดี ขบั
ขี่ปลอดภัย” ประจ าปี 

2564 
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กิจกรรม คปอ. สัญจร 
คร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 30 

มีนาคม 2564 

 
กิจกรรมตรวจ

สุขภาพประจ าปี เม่ือ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 

2564 
 

 

 
การพฒันาบุคลากร 
 บริษัทมีนโยบายการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองจากการฝึกอบรมภายในและภายนอก เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกับพนักงาน อาทิ ความรู้ 
ความสามารถและทกัษะในการท างานอยา่งมืออาชีพ รองรับการเติบโตในอนาคตสามารถแข่งขนัในระดบัสากลได ้รายละเอียดดงัน้ี 
1. การฝึกอบรมภายใน 
 บริษทัมีแผนการฝึกอบรมรายปีส าหรับพนักงานเบ้ืองตน้ และส าหรับนักขบัตอ้งไดรั้บการอบรมอย่างต่อเน่ืองทุกคนเก่ียวกบัการขบัขี่ 
(Technical Skill) และการให้บริการ (Soft Skill) ควบคู่กนั เพื่อให้บริการอยา่งมีคุณภาพ  
 บริษทัไดจ้ดัท าหลกัสูตรมาตรฐานท่ีพนกังานและนกัขบัทุกคนจะตอ้งไดรั้บการอบรมดงัน้ี 

- การปฐมนิเทศ : อบรมให้กบัพนกังานทุกคนก่อนเร่ิมงาน โดยเจา้หน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์หัวขอ้การอบรมประกอบดว้ย ระเบียบ
ขอ้บงัคบัการท างาน, วินยัและโทษทางวินยั, การร้องทุกข ์และการเลิกจา้งค่าชดเชย 

- หลกัสูตรความปลอดภยัขั้นพ้ืนฐาน : อบรมให้พนกังานทุกคน โดยเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) 
- หลกัสูตรพ้ืนฐานการตระหนกัรู้มาตรฐานระบบการจดัการความปลอดภยัทางถนน (Basic ISO 39001 Awareness) : อบรมพนกังาน

ทุกคน โดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายประกนัคุณภาพ  
- หลกัสูตรเทคนิคการขบัขี่เชิงป้องกนั (Defensive driving technique (DDT)) : บริษทัร่วมกบัสถาบนัส่งเสริมความปลอดภยัท าการ

ฝึกอบรมพนักงานขบัรถของบริษทัทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบติัเก่ียวกบัเทคนิคการขบัขี่เชิงป้องกนั และเม่ือผูเ้ขา้อบรมผ่านการ
ประเมินพนกังานขบัรถจะไดรั้บวุฒิบติัจาก “สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั” 
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- หลกัสูตรเทคนิคการให้บริการอยา่งนกัขบัมืออาชีพ (Service mind for professional driver technique) : เป็นการพฒันาทศันคติในการ
ให้บริการและสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อผูโ้ดยสารและผูร่้วมทาง 

- หลกัสูตรการทบทวนเทคนิคการขบัขี่เชิงป้องกัน (Refresh Defensive driving technique) : เป็นการทบทวนเทคนิคการขบัขี่เชิง
ป้องกนัให้ส าหรับพนกังานขบัรถท่ีไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตร DDT แลว้เกินระยะเวลา 1 ปี โดยฝ่ายพฒันานกัขบัจะเป็นผูอ้บรมซ่ึง
พนกังานขบัรถจะไดรั้บการฝึกอบรมเช่นเดียวกบัหลกัสูตร DDT 

ในปี 2564 พนกังานขบัรถไดอ้บรม รายละเอียดดงัน้ี 
วันที่อบรม หลักสูตรการฝึกอบรม จ านวนช่ัวโมง จ านวนพนักงาน (คน) 

4 เมษายน 2564 การขบัขีเ่ชิงป้องกนัอุบติัเหตุ รุ่นท่ี 38 6 19 
6 พฤษภาคม 2564 ติดตาม DDT การขบัขีป้่องกนัเชิงอุบติัเหตุ 6 8 
25 พฤษภาคม 2564 ความปลอดภยัขั้นพ้ืนฐาน 6 38 
6 กรกฎาคม 2564 ความปลอดภยัขั้นพ้ืนฐาน 6 19 
21 ตุลาคม 2564 ความปลอดภยัขั้นพ้ืนฐาน 6 67 

 
2. การฝึกอบรมภายนอก 
 บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัประจ าปี 2564 เพื่อให้คณะกรรมการมีหนา้ท่ีพิจารณานโยบายและแผนงาน
ดา้นความปลอดภยัในการท างาน รวมทั้งความปลอดภยันอกงานเพ่ือการป้องกนัลดการเกิดอุบติัเหตุและรายงานเสนอแนะมาตรการความปลอดภยั
ในการท างาน ทั้งน้ี คณะกรรมการความปลอดภยัตอ้งผ่านการอบรมในหลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน
การท างานของสถานประกอบกิจการ 
 อีกทั้ง บริษทัไดแ้ต่งตั้งเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัหัวหน้างานหรือระดบับริหาร เจา้หน้าท่ีดงักล่าวตอ้งผ่านการอบรม
หลกัสูตรเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหารและหลกัสูตรเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัหัวหน้างานจากสถาบนั
ฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัในการท างาน บริษทั ทอ็ป โปรเฟสชัน่แนล แอนด ์ดีเวลลอปเมนต ์จ ากดั (TPD.) ดงัน้ี 

วันที่อบรม หลักสูตรการฝึกอบรม จ านวนช่ัวโมง จ านวนพนักงาน (คน) 

29 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 12 2 
 

อบรมหลักสูตร
เทคนิคการขับขี่เชิง
ป้องกัน (Defensive 
driving technique) 
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การอบรม Refresh 
DDT เพ่ือทบทวน

ความรู้เทคนิคการขับ
ขี่เชิงป้องกนั 

 

 
ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญ 
 บริษทัไม่พบขอ้พิพาทใดๆ เก่ียวกบัดา้นกฎหมายแรงงานและการจา้งงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 
 
ผู้ตรวจสอบบัญชี 
 บริษทัไดจ้า้งผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบติัท่ีไดรั้บการยอมรับเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังาน 
ก.ล.ต. โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสรรหาผูส้อบบญัชี คือบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีค่าตอบแทนรายละเอียดดงัน้ี 

รายละเอียด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

การตรวจสอบรายงานและงบการเงินประจ าปี 750,000 750,000 840,000 
การสอบทานรายางานและขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ( 3 ไตรมาส) 510,000 510,000 510,000 
รวมค่าตอบแทน 1,260,000 1,260,000 1,350,000 

หมายเหตุ: ค่าบริการตรวจสอบประกอบด้วย งบการเงินประจ าปีและสอบทานแบบ 56-1 One Report 

  
 ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee)  
 ส าหรับปี 2564 บริษทัไม่มีค่าบริการอื่นท่ีนอกเหนือจากงานสอบบญัชีหรือการเปิดเผยขอ้มูลประเภทและขอบเขตงานบริการอื่น  
 
นโยบายด้านแผนสืบทอดต าแหน่งงาน 
 บริษทัให้ความส าคญัในการคดัเลือกบุคลากรเพ่ือสืบทอดต าแหน่งงานทุกระดบัท่ีส าคญัอยา่งโปร่งใส และเป็นธรรมเพ่ือให้มัน่ใจไดว่้า การ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัจะมีความต่อเน่ืองในการบริหาร สามารถรองรับการขยายฐานธุรกิจและกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที ซ่ึงคณะกรรมการสรรหา
ฯ จะเป็นผูก้  ากบัดูแลและผลกัดนัให้มีการจดัท าและทบทวนแผนสืบทอดต าแหน่งงานในต าแหน่งคณะกรรมการ และต าแหน่งงานท่ีเป็นต าแหน่ง
งานหลกั (Key Jobs) ซ่ึงมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัอนัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสูงสุดหรือกรรมการผูจ้ดัการ ต าแหน่งท่ีมีความส าคญัใน
โครงสร้างการบริหารจดัการ ต าแหน่งงานท่ีมีทกัษะเฉพาะดา้นมีความช านาญเชิงลึกและยากแก่การทดแทน (รายละเอียดเพ่ิมเติม คู่มือจรรยาบรรณ
ธุรกิจ เร่ืองนโยบายดา้นแผนสืบทอดต าแหน่ง) 
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หลักการปฏิบัติเม่ือต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงว่างลง 
 เม่ือต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงหรือกรรมการผูจ้ดัการว่างลง หรือผูอ้ยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้บริษทัจะมีระบบให้ผูบ้ริหาร
ระดบัใกลเ้คียง หรือระดบัรองเป็นผูรั้กษาการในต าแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัก าหนด และ
ตอ้งเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร โดยผูท่ี้มีคุณสมบติัดงักล่าวผา่นการสรรหาและ
ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาฯ  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้มีความเหมาะสมให้
ด ารงต าแหน่งแทนต่อไป (รายละเอียดเพ่ิมเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เร่ืองนโยบายดา้นแผนสืบทอดต าแหน่ง) 
 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญัในการปฎิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการก ากบั
ดูแลกิจการไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทัในบริษทัจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านไม่เกิน 5 
บริษทัจดทะเบียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษทัและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์รเพ่ือการเติบโตทาง
ธุรกิจในอนาคต 
 คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบายและวิธีปฎิบติัในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอื่นของกรรมการผูจ้ ัดการ และผูบ้ริหาร
ระดับสูงของบริษัท ทั้งประเภทของต าแหน่งกรรมการ และจ านวนบริษทัท่ีสามารถไปด ารงต าแหน่งได้ ทั้ งน้ี ต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั 
 
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงหรือกรรมการผู้จัดการ 
 คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษทั
ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัโดยเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาด 
(Market Capitalization) ในขนาดท่ีใกลเ้คียงกบับริษทัและบริษทัอื่นท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทัและเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อ
พิจารณาและอนุมติัเป็นประจ าทุกปี 
 คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดจ านวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงหรือกรรมการผูจ้ดัการ โดย
ใชด้ชันีช้ีวดัต่างๆ เป็นตวับ่งช้ี ในส่วนของสิทธิประโยชน์จะมีการปรับอตัราเงินเดือนและโบนสัประจ าปี ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและ
ผลการด าเนินงานของบริษทั (รายละเอียดเพ่ิมเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เร่ืองนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริการระดบัสูงหรือกรรม
ผูจ้ดัการ) 
ระดบัค่าตอบแทนระยะส้ัน ไดแ้ก่ เงินเดือนและโบนสั  
ระดบัค่าตอบแทนระยะยาว จะตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา และการปฎิบติัตามวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ตลอดจน
ปฎิบติังานและการพฒันาผูบ้ริหาร รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษทั 
แนวทางปฏิบัติ 
 ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงหรือกรรมการผูจ้ดัการ และค่าตอบแทนของต าแหน่งผูบ้ริหารรองจากกรรมการผูจ้ดัการจะถูกน าเขา้สู่การ
พิจารณาเป็นประจ าทุกปี ทั้งน้ี เป็นไปตามหลกัการ และนโยบายท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ซ่ึงค่าตอบแทนต่างๆ จะอยู่ในระดบัท่ีจูงใจ โดยพิจารณา
จากความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ ภาระหน้าท่ี ตามผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารร ะดบัสูงหรือกรรมการ
ผูจ้ดัการ ตลอดจนผลการด าเนินงาน การเติบโตทางผลก าไรในปีท่ีผา่นมาของบริษทั และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของบริษทัตามวตัถุประสงคเ์ชิงกล
ยุทธ์และเป้าหมายหลกัขององค์กร สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว รวมถึงเปรียบเทียบอา้งอิงจากบริษทัท่ีเป็นอุตสา หกรรม
ประเภทเดียวกนัในระดบัใกลเ้คียงกนั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายจดัการด าเนินการต่อไป 
 บริษทัอาจเปิดเผยนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ พร้อมทั้งคณะกรรมการยอ่ยชุดอ่ืนในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัอุตสาหกรรม 
ประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน รายละเอียดดงัน้ี 
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1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน  
ตามมติเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 2 เมษายน 2564

รายละเอียดดงัน้ี 
ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง (บาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ประธานกรรมการบริษทั 15,000 15,000 15,000 20,000 
รองประธานกรรมการบริษทั 12,000 12,000 12,000 15,000 
กรรมการบริษทั 10,000 10,000 10,000 12,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 15,000 20,000 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 10,000 10,000 10,000 12,000 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 15,000 15,000 18,000 
กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 10,000 10,000 12,000 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 15,000 15,000 15,000 18,000 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 10,000 10,000 10,000 12,000 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ - - - 18,000 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ - - - 12,000 

หมายเหตุ : 
- คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดผลตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 โดยขออนุมัติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 วันท่ี 1 เมษายน 2565  
- ค่าตอบแทนกรรมการรายปี คิดจากผลประกอบการประจ าปีท่ีผ่านมา ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ 

 
ส าหรับปี 2564 กรรมการแต่ละต าแหน่งไดรั้บผลตอบแทนตามไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปี 2564 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง การประชุม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

รวม 
(บาท) 

จ านวนการประชุม (คร้ัง) 6 4 1 - 
นายชาติชาย พานิช
ชีวะ 

ประธานกรรมการบริษทั / 
กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและก านด
ค่าตอบแทน 

90,000 - - 90,000 

ดร.วิวฒัน์ กรม
ดิษฐ ์

รองประธานกรรมการบริษทั/ 
กรรมการบริหาร/ ท่ีปรึกษา 

72,000 - - 72,000 

นายปิยะ เตชากูล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
(MD)/  
ประธานกรรมการบริหาร (CEO)/  
กรรมการบริหารความเส่ียง/  
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

60,000 - 10,000 70,000 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง การประชุม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

รวม 
(บาท) 

นางสมหะทยั 
พานิชชีวะ 

กรรมการบริษทั 60,000 - - 60,000 

นายธานินท ์
หิรัญปัณฑาพร 

กรรมการบริษทั/  
กรรมการบริหารความเส่ียง/  
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

40,000 - 10,000 50,000 

นางสุวรรณี ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

60,000 60,000 - 120,000 

นายก าชยั บุญจิ
รโชติ 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ / 
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  

60,000 40,000 - 100,000 

นายประเสริฐ 
อคัรประถมพงศ ์

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ/  
ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง/  
ประธานกรรมกรก ากบัดูแลกิจการ 

60,000 40,000 15,000 115,000 

นางสาวนิชานนัท ์ 
รัตนเกต ุ

 - - 10,000 10,000 

นางสาวปัทมาพร  
ประสาทเขตการณ์ 

 - - 10,000 10,000 
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8.   รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากบัดูแลกจิการ 

  
8.1  รายงานผลการปฏิบัตหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา 

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ผ่านสารจากประธานกรรมการเพื่อสรุป
สาระคญัต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานในดา้นการด าเนินงาน รายงานการทางเงิน การควบคุมภายใน การบริหาร การความเส่ียง การก ากบัดูแล
กิจการ และการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มทราบ (รายละเอียดเพ่ิมเติม สารจากประธานกรรมการบริษทั สารจาก
ประธานกรรมการตรวจสอบ สารจากประธานกรรมการบริหารความเส่ียง สารจากประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั และสารจาก
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ) 
1. การสรรหา พฒันา และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

บริษทัไดส้รรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุดผ่านคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) โดยพิจารณา เช่น เพศ อายุ คุณวุฒิ
การศึกษา ทกัษะ และประสบการร์ท่ีจ าเป็นต่อการบริหารธุรกิจ รายละเอียดดงัน้ี 

 กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระเขา้ร่วมเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการ

บริษทั โดยการแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 ท่าน 
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระพิจารณา

จากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดตามนิยามกรรมการอิสระ ดงัน้ี 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้เท่ากบัขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.
4/2552 ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2552 เร่ืองคุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ

บริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี
ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังาน ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ี
ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้
เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวาง
การใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง
ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัและเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัสังกดั
อยูเ่วน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังาน 
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ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือให้กูยื้ม ค ้า
ประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้ผูข้ออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระ
หน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูอ้นุญาตหรือตั้งแต่ย่ีสิบลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้
นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บ
ค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้
อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น 
ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนุญาตภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (1) ถึง (10) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้
ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ บริษทัโดยมีการตดัสินใจในรูปแบบของ
องคค์ณะ (collective decision) ได ้

 นอกจากน้ีกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณ์ท างาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบ
กนั เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัต่อไป ทั้งน้ี หากมีกรรมการอิสระคนหน่ึงคนใดพน้จาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดขา้งตน้เขา้มาด ารงต าแหน่งแทน โดย
กรรมการอิสระท่ีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการอิสระท่ีตนแทน 
 โดยบริษทัก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งไวไ้ม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ในปี 2564 ไม่มีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ
เกิน 9 ปีและไม่มีกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง (รายละเอียดเพ่ิมเติม เอกสารแนบ 1) 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหา ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 2 รายจากจ านวนคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด 3 ราย 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะตามข้อบงัคบัของบริษทั และเป็นผูเ้สนอช่ือผูท่ี้คุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อให้ไดก้รรมการมืออาชีพและมีความหลากหลายจากการท า Board Skill Matrix เพื่อให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั โดยการพิจารณาจากโครงสร้างของบริษทั ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยจ านวนท่ีเสนอจะเท่ากบั 40 เท่าของจ านวน
กรรมการท่ีครบวาระ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะน าเสนอรายช่ือกรรมการดงักล่าว
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑต์่อไป 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาไดพิ้จารณาลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการ นอกจากน้ี 
คณะกรรมการสรรหาไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมดวัย โดยตอ้งผา่นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษทัให้ผูถื้อหุ้นใชบ้ตัรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีตนมี
อยูเ่ลือกบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน 
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ในการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงสุด คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงสุด และเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าหน่ึงขอ้ พร้อมเหตุผล
เพ่ือให้คระกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยในการสรรหาไดพิ้จารณากลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั และเข้าใจในธุร กิจของบริษทัเป็นอย่างดี และสามารถ
บริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวไ้ด ้
การสรรหากรรมการผู้จัดการ 

“กรรมการผูจ้ดัการ” แต่งตั้งมาจากการพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งจากกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการสรรหาบุคคลท่ี
มีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง 

คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ 
1. คุณสมบัติท่ัวไป 

- มีสัญชาติไทย 
- สามารถท างานให้แก่บริษทัไดเ้ตม็เวลา 
- ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
- ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 
- ไม่เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก ไม่ว่าจะไดรั้บโทษจ าคุกจริงหรือไม่ เวน้แต่ เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพน้โทษหรือพน้ระยะเวลาการรอการลงโทษ 
- ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหนา้ท่ี 

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
- ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี มีความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในการบริหารองคก์ร 
- มีวิสัยทศัน์การบริหารจดัการในกิจการดา้นการขนส่ง และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการดา้นการขนส่ง 
- มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีบุคลิกภาพ ภาวะผูน้ า และมนุษยสัมพนัธ์ดี  
- สามารถติดต่อประสานงานไดดี้ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
- มีความรู้และความช านาญในการบริหารองคก์รให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและบริการท่ีดี 
 

นโยบายการพฒันาองค์ความรู้แก่กรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีในการก ากบั ดูแล และจัดท าแผนพฒันา
กรรมการทุกชุดตาม Skill Matrix เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงเลขานุการบริษทัเขา้ร่วมพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถท่ี
เก่ียวขอ้งอยู่เสมอ และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ นอกจากน้ี ยงัจดัให้มี
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยมุ่งเนน้ให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการบรรลุตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร  
(รายละเอียดเพ่ิมเติม คู่มือจรรยาบรรณ เร่ืองนโยบายการพฒันาองคค์วามรู้แก่กรรมการ) ส าหรับปี 2564 คณะกรรมการของบริษทัไดผ้า่นการอบรม
หลกัสูตรท่ีส าคญัและอบรมอ่ืน ดงัน้ี 
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หลักสูตรส าหรับคณะกรรมการบริษัทที่จัดโดยหน่วยงานส าคัญ  

รายช่ือกรรมการ หลักสูตร 

Director 
Accreditation 

Program (DAP) 
IOD 

Director 
Certification 

Program (DCP) 
IOD 

Advanced Audit 
Committee Program 

(AACP) 
IOD 

ผู้บริหารระดับสูง (สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน) 

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ รุ่นท่ี 9/2547 - - รุ่นท่ี 13/2554 
2. ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ ์ รุ่นท่ี 110/2557   -  - รุ่นท่ี 25/2560 
3. นายปิยะ เตชากูล รุ่นท่ี 110/2557 - - - 
4. นางสมหะทยั พานิชชีวะ - รุ่นท่ี 104/2551 - - 
5. นายธานินทร์ 

หิรัญปัณฑาพร 
- - - - 

6. นางสุวรรณี ค ามัน่ - รุ่นท่ี 118/2552 รุ่นท่ี 27/2552 - 
7. นายก าชยั บุญจิรโชติ รุ่นท่ี 110/2557 - - - 
8. นายประเสริฐ อคัร

ประถมพงศ ์
รุ่นท่ี 171/2563  -  - 

 
หลักสูตรส าหรับคณะกรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมในปี 2564 
ล าดับ ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม ปี 2564 

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษทั / 
กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและก านดค่าตอบแทน 

ไม่มี 

2. ดร. วิวฒัน์ กรมดิษฐ์ รองประธานกรรมการบริษทั/ 
กรรมการบริหาร/ ท่ีปรึกษา 

ไม่มี 

3. นายปิยะ เตชากูล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ (MD)/  
ประธานกรรมการบริหาร (CEO)/  
กรรมการบริหารความเส่ียง/  
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

ไม่มี 

4. นางสมหะทยั พานิชชีวะ กรรมการบริษทั ไม่มี 
5. นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร กรรมการบริษทั/  

กรรมการบริหารความเส่ียง/  
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

ไม่มี 

6. นางสุวรรณี ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ไม่มี 
7. นายก าชยั บุญจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
ไม่มี 

8. นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/  
ประธานกรรมกรก ากบัดูแลกิจการ 

การก ากบัดูแลและการบริหารความเส่ียง
แบบบูรณาการกบักลยทุธ์และผลการ
ด าเนินงานส าหรับสถาบนัการศึกษา : 
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ล าดับ ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม ปี 2564 
เปล่ียนความเส่ียงเป็นโอกาส / โดย
สถาบนัคลงัสมอง 

 
การประเมินผลปฏบิัติงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประเมินงานทั้งคณะและรายบุคคล (Board Self-Assessment) ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุด
ย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
และผูบ้ริหารระดบัสูงหรือกรรมการผูจ้ดัการ เป็นประจ าทุกปี ตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการขั้นตอนท่ีไดก้ าหนด เม่ือเรียบร้อยทางเลขานุการ
บริษทัจะเป็นผูร้วบรวมผลคะแนนการประเมินและสรุปผล เพื่อรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวต่อไป  (รายละเอียดเพ่ิมเติม คู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ เร่ืองการประเมินผลปฏิบติังานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั และการประเมินผลปฏิบติังานประจ าปีของผูบ้ริหารระดบัสูง
หรือกรรมการผูจ้ดัการ) 
การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล  
 การประชุมของคณะกรรมการ 

1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 
- คณะกรรมการบริษทั ตอ้งจดัให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัอย่างนอ้ยทุก 3 เดือน ในการประชุม

กรรมการตอ้งแสดงความเห็นและใชดุ้ลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเขา้ประชุมทุกคร้ัง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย
ซ่ึงต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหน้า บริษัทต้องรายงานจ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการ ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ังเพ่ือให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการ
คณะกรรมการตอ้งจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านทราบถึงวนัเวลาสถานท่ีและวาะการประชุม โดยจดัส่งเป็น
การล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการและเป็นผูร้วบรวมเอกสารประกอบการ
ประชุมกรรมการและฝ่ายจดัการ เพื่อจดัส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า และเอกสารดงักล่าวตอ้งให้ขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการ
ตดัสินใจ ซ่ึงใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการจะตอ้งเป็นผูบ้นัทึกประเด็นในการ
ประชุม เพ่ือจดัท าเป็นรายงานการประชุม ซ่ึงตอ้งมีเน้ือหาสาระครบถว้น และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัประชุม
เสร็จส้ินเพ่ือเสนอให้ประธานคณะกรรมการลงนามและตอ้งจดัให้มีระบบจดัเก็บท่ีดี สะดวกต่อการคน้หาและรักษาความลบั
ไดดี้ 

- กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 
- การออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือเอาความเห็นท่ีเป็นเสียงขา้งมากเป็นส าคญั ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทา่กนั 

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริษทัคนอ่ืนๆ ท่ี
มิไดล้งมติเห็นดว้ยให้ระบุไวใ้นรายงานการประชุม 

ทั้งน้ี เพ่ือส่งเสริมให้การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั หลกัเกณฑ์และรูปแบบขอ้มูลในเอกสารท่ีจะน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัให้มีความครบถว้น เพียงพอและเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนให้การประชุมคณะกรรมการบริษทัด าเนินไปอย่างราบร่ืน รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดภายใตก้ฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติ 
 ในท่ีประชุมตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในปี 2564 คณะกรรมการทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุก
คร้ังหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนประชุมกรรมการสอดคลอ้งกบันโยบายการส่งเสริมให้กรรมการบริษทัแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม
มากกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนประชุมกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้ตลอดปี เพื่อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลา
ไดอ้ยา่งเหมาะสมส าหรับปี 2564 มีรายละเอียดการประชุมดงัน้ี 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง การประชุม 

คณะกรรม 
การบริษัท 

คณะกรรม 
การ

ตรวจสอบ 

คณะกรรม 
การบริหาร
ความเส่ียง 

คณะกรรม 
การสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรม 
การก ากับ
ดูแลกิจการ 

คณะ
กรรม 
การ

บริหาร 

จ านวนการประชุม (คร้ัง) 6 4 1 - - 1 
นายชาติชาย พานิช
ชีวะ 

ประธานกรรมการบริษทั / 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและก านด
ค่าตอบแทน 

 - - - - - 

ดร. วิวฒัน์ กรม
ดิษฐ ์

รองประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร/ ท่ีปรึกษา 

 - - - - 1 

นายปิยะ เตชากูล กรรมการบริษทั / กรรมการ
ผูจ้ดัการ (MD)/  
ประธานกรรมการบริหาร 
(CEO)/  
กรรมการบริหารความเส่ียง/  
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

 - 1 - - 1 

นางสมหะทยั พานิ
ชีวะ 

กรรมการบริษทั  - - - - - 

นายธานินท ์
หิรัญปัณฑาพร 

กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง/  
ประธานกรรมกรก ากบัดูแล
กิจการ 

 - 1 - - - 

นางสุวรรณี ค ามัน่ กรรมการบริษทั/  
กรรมการบริหารความเส่ียง/  
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

  - - - - 

นายก าชยั บุญจิ
รโชติ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

  - - - - 

นายประเสริฐ อคัร
ประถมพงศ ์

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ / 
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  

  1 - - - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม/คิดค่าเฉลี่ยรวม 100% 100% 100% - - - 
หมายเหตุ :     
- นายธานินท์ หิรัญปัณฑาพร เข้าร่วมประชุมกรรมการ 4/6 คร้ัง เน่ืองจาก ได้รับแต่งตั้งตามท่ีประชุมสามัญประจ าปี 2564 เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2564 
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- วันท่ี 24 ก.พ. 2564 บริษัทมกีารจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ัง 1/2564 มีกรรมการเข้าร่วมครบองค์ประชุม 
- วันท่ี 2 เม.ย. 2564 บริษัทมกีารจัดประชุมสามัญผู้ถือประจ าปี 2564 มีกรรมการเข้าร่วมครบองค์ประชุม 

 
การประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) 
 คณะกรรมการบริษทั ไดใ้ห้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยไดก้ าหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมกนัเองตาม
ความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการหรือการก ากบั ดูแล
กิจการของบริษทั รวมถึงการปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการ การปรึกษาหารือและการแสดงความคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพฒันาดา้นต่างๆ และแจง้ผลแก่ประธานกรรมการบริหารทราบเพื่อด าเนินการเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าว 
  
การติดตามให้มกีารปฏิบัตติามนโยบายและแนวปฏบิัติในการก ากบัดูแลกิจการ 

บริษทัจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานและกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคญัโดยประสานงานร่วมกบั
คณะกรรมการตรวจสอบและผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทั จ้างตรวจสอบ เพื่อควบคุมให้การท างานเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 
ระเบียบและวิธีการตามท่ีบริษทัก าหนด ได้แก่ นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบ นโยบายด้านการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเสน 
นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษทั นโยบายด้านบัญชีและการเงิน นโยบายด้านภาษี และนโยบายด้ านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
(รายละเอียดเพ่ิมเติม คู่มือจรรยายบรรณธุรกิจ เร่ืองนโยบายท่ีส าคญัและติดตามดูแลให้มีการปฏิบติั) 

ส าหรับปี 2564 ไม่พบกรรมการและผูบ้ริหาร ท่ีกระท าการใดในเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ อนักระทบต่อบริษทั  
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9.  การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั 

  
9.1   การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทัไดส้รุปความเห็นเก่ียวกบัระบบความคุมภายในของบริษทัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ซ่ึงรวมถึงการบริหารจดัการความเส่ียง มีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั อีกทั้งการจดั
ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริ หาร
น าไปใช ้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รายละเอียดดงัน้ี 
หัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นบุคลากรภายในของบริษัท  
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2561 คร้ังท่ี 1/2561 ได้แต่งตั้งนางสาวอรอินทุ์ อินทร์เจริญสุข ให้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้างานผูต้รวจสอบภายในของบริษัท ซ่ึงได้รับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในมี
ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) ของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2561) และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการ
ด าเนินงานของบริษทั จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว โดยเสนอผลการตรวจสอบรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบตาม
แผนการสอบทานท่ีไดรั้บอนุมติัประจ าปี 
 ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผา่นการอนุมติั
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ( รายละเอียดเพ่ิมเติม เอกสารแนบ 3 และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เร่ืองนโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน)  

 
หน่วยงานก ากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท 
 ท่ีบริษทัยงัไม่ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานก ากบัดูแลการปฎิบติังานของบริษทั (Compliance) แต่ไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การก ากบัดูแลและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฎิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามประกาศ ขอ้บงัคบัและ/หรือขอ้กฎหมายและระเบียบอื่นๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งของทั้งส านกังานตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
 
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2564 

ทางคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าแผนการปฎิบติังานตรวจสอบภายในประจ าปีมีความเหมาะสมและประโยชน์ต่อบริษทั รายละเอียดงัน้ี 
ช่วงเวลา หัวข้อการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ 

ไตรมาสท่ี 1 (ม.ค. - มี.ค)  กระบวนการซ่อมบ ารง คุณอรอินทุ ์
ไตรมาสท่ี 2 (เม.ย. - มิ.ย) กระบวนการบริหารความเส่ียง คุณอรอินทุ ์
ไตรมาสท่ี 3 (ก .ค . - ก .ย. ) ระบบสารสนเทศ คุณอรอินทุ ์
ไตรมาสท่ี 4 (ต.ค. - ธ.ค.) การบริหารทรัพยสิ์นบนรถ คุณอรอินทุ ์

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันที่ 13 พ.ค. 2564 ส าหรับไตรมาสท่ี 1 เร่ืองกระบวนการซ่อมบ ารุง 
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในในเร่ืองดงักล่าว เพ่ิมเติม 

1. การท างานเป็นไปตามระบบ และขั้นตอนการท างานท่ีดี 
2. เห็นควรให้มีการก าหนดวตัถุประสงค์และตัวช้ีวดัส าหรับการท างานและการตรวจสอบให้ชัดเจน โดยก าหนดเป้าหมายและ

ตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ความพร้อมในการเดินรถ, การควบคุมค่าใชจ้่าย, การลดค่าเสียหายโอกาสส าหรับรถท่ีซ่อมไม่



 
 

ส่วนท่ี 2 การก ากบัดูแลกจิการ 
 

105 

 

เสร็จ (ใชร้ถคนัอื่นให้บริการแทน) เพื่อให้ทราบว่าทุกเร่ืองท่ีด าเนินการมีความสัมพนัธ์ สอดคลอ้งกนั และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานและการตรวจสอบได ้

3. ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการควบคุมติดตามงานซ่อมบ ารุงบางเร่ืองท่ีตรวจสอบพบว่าไม่สอดคลอ้ง มี
สาเหตุมาจากขอ้บกพร่องของการเขียนโปรแกรม ซ่ึงไม่ครอบคลุมส าหรับงานบางส่วน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 3/2564 เม่ือวันที่ 11 ส.ค. 2564 ส าหรับไตรมาสท่ี 2 เร่ือง การบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO-2017 
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า ประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในในเร่ืองดงักล่าว เพ่ิมเติม 

1. ในส่วนขององคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงควรเพ่ิมจ านวนกรรมการ 1 ท่าน เสนอแต่งตั้ง “นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร” เป็นผูท่ี้
มีความเหมาะสม ทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารของบริษทั โตโยตา้ ทูโช (ประเทศไทย) 
จ ากดั เพ่ือสร้างโอกาสในการน าความเส่ียงท่ียอมรับไดม้าใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางธุรกิจ 

2. ควรก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี หรือตามความจ าเป็นและเหมาะสมในกรณีท่ีมีปัจจยั
ความผนัผวนต่อธุรกิจมากขึ้น 

3. ควรปรับปรุงวิธีท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความเส่ียง ซ่ึงปัจจุบนัมีความเปล่ียนแปลงไป โดยสามารถน าความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้
ของบริษทัเชิงนโยบายมาพิจารณาใชโ้อกาส หมายถึง การบริหารความเส่ียงไม่เป็นเพียงการปกป้อง ป้องกนัความเส่ียงในดา้นต่างๆ, 
การลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงการลดตน้ทุน แต่หมายรวมถึงการยอมรับความเส่ียงเพ่ือสร้างโอกาส โดยการวิเคราะห์
ผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกของทุกๆ การเปล่ียนแปลง 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวันที่ 11 พ.ย. 2564 ส าหรับไตรมาสท่ี 3 เร่ือง IT General 
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า ท่ีประชุมรับทราบรายงาผนลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในในเร่ืองดงักล่าว เพ่ิมเติม 

1. ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งจดัการความเส่ียงทนัที เช่น การจดัหาผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงทั้งหัวขอ้ “การควบคุมการเขา้ถึง” และ “ความมัน่คง
ปลอดภยัส าหรับการส่ือสารขอ้มูล” มีความเช่ือมโยงกนั 

2. ฝ่ายบริหารความปรับปรุงแกไ้ขทนัที ไดแ้ก่หัวขอ้ นโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ โครงสร้างความปลอดภยัสารสนเทศ
ความมัง่คงปลอดภยัดา้นทรัพยากรบุคคล ความมัง่คงปลอดภยัทางกายภาพและสภาพแวดลอ้ม ความมัง่คงปลอดภยัส าหรับการ
ด าเนินการการจดัการ การพฒันาและการบ ารุงรักษาระบบ 

3. เห็นว่าการตรวจสอบของบริษทัค่อนขา้งเป็นสากล บางเร่ืองยงัไม่มีความจ าเป็น เช่น Back up site ซ่ึงฝ่ายบริหารเห็นถึงความส าคญั
และก าหนดให้ด าเนินการในหวัขอ้ท่ีมีความเส่ียงสูง ในส่วนของสานะ Long Internet สามารถยอมรับไดเ้น่ืองจากการยา้ยส านกังาน
แห่งใหม่ ควรด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในไตรมาสหนา้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันที่ 25 ก.พ. 2564 ส าหรับไตรมาสท่ี 4 เร่ือง การบริหารทรัพย์สินบนรถ 
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในในเร่ืองดงักล่าว เพ่ิมเติม 

1. ควรระบุวนัท่ีก าหนดแลว้เสร็จในการแกไ้ขรายการท่ีไม่สอดคลอ้งให้ชดัเจน เร่ืองใดท่ีสามารถแกไ้ขไดท้นัที  

2. การน าขอ้มูลการตรวจสอบจากฝ่ายอื่นมาใช ้เช่น น าขอ้มูลการตรวจนบัทรัพยสิ์นจากฝ่ายบญัชีมาใชใ้นการวิเคราะห์ ควรมีการสุ่ม

ตรวจและทวนสอบขอ้มูลเพื่อความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้
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แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2564 

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรง (Integrity) และจริยธรรม 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฎิบัติท่ีอยู่บนหลกัความซ่ือตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการด าเนินงานท่ีครอบคลุมถึง 

  

 1.1.1 การปฎิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ √  
 1.1.2 การปฎิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก √  
1.2 มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูบ้ริหารและพนกังานปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือตรงและรักษา

จรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 
  

 1.2.1 มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและพนกังานท่ีเหมาะสม √  
 1.2.2 มีข้อก าหนดห้ามผูบ้ริหารและพนักงานปฎิบัติตนในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการห้ามคอร์รัปชัน่อนัท าให้เกิดความเสียหายต่อองคก์ร2 
√  

 1.2.3 มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ √  
 1.2.4 มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่

ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ให้พนกังานลงนามรับทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทกุ
ปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

 ไม่มีการแจง้
บุคคลภายนอก 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฎิบติัตาม Code of Conduct   
 1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับดูแลการปฎิบติั 

(compliance unit) 
√  

 1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน √  
 1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร  ไม่มีการประเมินโดย

ภายนอกองคก์ร 
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฎิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับความซ่ือตรงและการรักษา

จรรยาบรรณ 
  

 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม √  
 1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนั

ควร 
√  

 1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอนัควร 

√  

2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันให้เหมาะสมกับความเส่ียงของบริษทั 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าท่ีก ากับดูแล (Oversight) และพฒันาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษทั
ไวอ้ยา่งชดัเจน 

√  

2.2 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฎิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

√  

2.3 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้บริษทัก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหารให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎ
บตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผิดชอบรายงาน
ทางการเงิน 

√  

2.4 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัหรือสามารถขอ
ค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ ได ้

√  

2.5 คณะกรรมของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถ น่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระในการปฎิบติั
หน้าท่ีอย่างแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์อื่นใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจ
และปฎิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

√  

2.6 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลการพฒันาและปฎิบติัเร่ืองของการควบคุมภายในส าหรับองค์กร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้าง
สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

√  

 
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 
 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้ง
ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซ่ึง
ท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกนั มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึ้นตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ี
ชดัเจน เป็นตน้ 

√  

3.2 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
และการส่ือสารขอ้มูล 

√  

3.3 มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

√  

 
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและการรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1 บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฎิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ และความสามารถท่ีเหมาะสม และมี
กระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฎิบติันั้นอยา่งสม ่าเสมอ 

√  

4.2 บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฎิบติังาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมีผลการปฎิบติังานดีและการจดัการ
ต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีให้ผูบ้ริหารและพนกังานทราบ 

√  



 
 

ส่วนท่ี 2 การก ากบัดูแลกจิการ 
 

108 

 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.3 บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอย่าง

ทนัเวลา 
√  

4.4 บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการ
ฝึกอบรม 

√  

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) ท่ีส าคญั √  

 
5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมีกระบวนการและส่ือสารเชิงบงัคบัให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฎิบติั ในกรณีท่ีจ าเป็น 

√  

5.2 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฎิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวลัท่ีเหมาะสม โดย
พิจารณาทั้งเร่ืองการปฎิบติัตาม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะส้ันและระยะยาวของบริษทั 

√  

5.3 คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอย่างต่อเน่ืองโดยเน้นให้สามารถเช่ือมโยงกับ
ความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฎิบติัตามการควบคุมภายในดว้ย 

√  

5.4 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการปฎิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละ
คน 

√  

 
การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถปุระสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมนิความเส่ียงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1 บริษทัสามารถปฎิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดว่้ารายการ
ในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง มีมูลค่าเหมาะสม และ
เปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

√  

6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายงานทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั เช่น ผูใ้ช้รายงานทางการเงิน ขนาดของ
รายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

√  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทัอยา่งแทจ้ริง √  
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมัติและส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงให้ผูบ้ริหารและ

พนกังานทุกคนรับทราบและถือปฎิบติั จนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 
√  
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7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงานและหนา้ท่ีงาน
ต่างๆ 

√  

7.2 บริษทัวิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 
การด าเนินงาน การรายงาน การปฎิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

√  

7.3 ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง √  
7.4 บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น √  
7.5 บริษทัมีมาตรการและแผนปฎิบติังานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความเส่ียงนั้น (acceptance) การลดความ

เส่ียง (reduction) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance) หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 
√  

 
8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ต่อองค์กร 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1 บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจดัท ารายงานทางการเงินเทจ็ การท า
ให้สูญเสียทรัพยสิ์น การคอร์รัปชั่น การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal 
controls) การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยโ์ดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

√  

8.2 บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฎิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีก าหนดแลว้ รวมทั้งได้
พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ส่ิงจูงใจ หรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยว่า ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้พนักงาน
กระท าไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริงจนท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลข
ยอดขาย เป็นตน้ 

√  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัด าเนินการ
เพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

√  

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารให้พนกังานทุกคนเขา้ใจและปฎิบติัตามนโยบายและแนวปฎิบติัท่ีก าหนดไว ้ √  

 
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจการ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
นั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

√  

9.2 บริษทัประเมินความเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
นั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

 ไม่มีนโยบายเปล่ียนแปลง
รูปแบบการท าธุรกิจ 

9.3 บริษทัประเมินความเปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน 
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอ
แลว้ 

√  
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มาตรการควบคุม (Control Activities) 
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมท่ีลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1 มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกับความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความ
ซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงานรวมถึงลกัษณะเฉพาะอื่นๆ 

√  

10.2 บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มี
นโยบายและระเบียบวิธีปฎิบติังานเก่ียวกับธุรกรรมด้านการเงินการจัดซ้ือและการบริหารทัว่ไป ตลอดจนการก าหนด
ขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และล าดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจนรัดกุม เพ่ือให้สามารถป้องกนัการ
ทุจริตได ้เช่น มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน 
ขั้นตอนการจัดซ้ือและวิธีการคดัเลือกผูข้าย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจดัซ้ือ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุ
อุปกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัให้มีกระบวนการส าหรับกรณีต่างๆ ดงัน้ี 

  

 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้ง
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัเสมอ 

√  

 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผูกพนักบับริษทัในระยะยาวไปแลว้ 
เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ การให้กูยื้ม การค ้าประกนั บริษทัไดติ้ดตามให้มัน่ใจแลว้ว่า มีการปฎิบติัเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตามก าหนด หรือมีการ
ทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นตน้ 

√  

10.3 บริษทัก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือ
การควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

√  

10.4 บริษทัก าหนดให้มีการควบคุมภายในทุกระดบัขององค์กร เช่น ทั้งระดบักลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก 
หรือกระบวนการ 

√  

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้น ต่อไปน้ี ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนั
และกนั กล่าวคือ 
       (1) หนา้ท่ีอนุมติั 
       (2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ 
       (3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น 

√  

 
11. องค์กรเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลวัุตถุประสงค์ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษทัควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฎิบติังานและการควบคุมทัว่ไป
ของระบบสารสนเทศ 

√  

11.2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีให้เหมาะสม √  
11.3 บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้เหมาะสม √  
11.4 บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันาและการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม √  
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12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงที่คาดหวังและขั้นตอนการปฎิบัติเพ่ือให้นโยบายที่ก าหนดไว้นั้น
สามารถน าไปสู่การปฎิบัติได้ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว ตอ้งผ่านขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑ์
ของส านกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษทัไปใชส่้วนตวั 

√  

12.2 บริษทัมีนโยบายเพ่ือการพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนั้น √  
12.3 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือ

เสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก (at arms’ length basis) 
√  

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมรวมทั้งก าหนดแนวทางให้บุคคลท่ีบริษทั
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฎิบติั (หากบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัย่อยหรือ
บริษทัร่วมไม่ตอ้งตอบขอ้น้ี) 

  

12.5 บริษทัก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการปฎิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน √  
12.6 นโยบายและกระบวนการปฎิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการ

ครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการปฎิบติังาน 
√  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฎิบติัให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ √  

 
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนนิไปได้ตามท่ีก าหนดไว้ 
 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใช้ในการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและภายนอกองค์กร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่อ
งาน 

√  

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของขอ้มูล √  
13.3 บริษทัด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีส าคญั 

เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่างๆ 
√  

13.4 บริษทัด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นและ
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด 

√  

13.5 บริษทัด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบั
ความเหมาะสมในการปฎิบติัหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกต
ของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

√  

13.6 บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี   
 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ √  

 13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในว่ามีขอ้บกพร่องในการควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ข
ขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้ 

√  
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14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การ
ควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีวางไว้ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ
ควบคุมภายใน 

√  

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมอ และคณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่ง
สารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฎิบติังาน หรือสอบทานรายการต่างๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อ
เพ่ือให้สามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบ
ภายใน การจดัประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหว่าง
คณะกรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นตน้ 

√  

14.3 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษทัสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแส
เก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (whistleblower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

√  

 
15. องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลกับผูมี้ส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ี
เหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัให้มีเจา้หน้าท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน 
เป็นตน้ (info@atp30.com) 

√  

15.2 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแส
เก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

√  

  
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 
 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษทัจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฎิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนกังานปฎิบติัตนใน
ลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฎิบัติ และรายงาน
ผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฎิบติั และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นตน้ 

√  

16.2 บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบการปฎิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวโ้ดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมิน
อิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

√  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษทั √  
16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และความสามารถ √  
16.5 บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ √  
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผูต้รวจสอบภายในปฎิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานสากลการปฎิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

(International Standards for the Professional Pratice of Internal Auditing, IIA) 
√  

 



 
 

ส่วนท่ี 2 การก ากบัดูแลกจิการ 
 

113 

 

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการตามความเหมาะสม 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคมุภายใน และด าเนินการเพื่อติดตามแกไ้ขอยา่งทนัทว่งที หากผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

√  

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี   
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต

อย่างร้ายแรง มีการปฎิบัติท่ีฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอื่น ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะ
การเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

√  

 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว่้าจะไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัการแลว้) ต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

√  

 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

√  
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9.2  รายการระหว่างกนั 
บริษทัไดเ้ปิดเผยรายการระหว่างกนั โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการท ารายการระหว่างบริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยรายการระหว่างกนัดว้ยความเป็นธรรม สมเหตุสมผลและยติุธรรมตามราคาตลาดและเป็นรายการ
ตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’length) และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น ดงัน้ี  
ล าดับ ข้อมูลท่ีเกี่ยวกบัการท ารายการ  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564 

1. ช่ือและความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีมีความ
ขดัแยง้: 

รองประธานกรรมการ
บริษทั /ท่ีปรึกษา /กรรมการ
ผูมี้อ านาจผกูพนั 

รองประธานกรรมการ
บริษทั /ท่ีปรึกษา /
กรรมการผูมี้อ านาจ
ผกูพนั 

รองประธานกรรมการ
บริษทั /ท่ีปรึกษา /กรรมการ
ผูมี้อ านาจผกูพนั 

 ลกัษณะและปริมาณรายการระหว่างกนั: ท่ี
ปรึกษาในทางการด าเนินธุรกิจ 

จ านวน 0.63 ลา้นบาท จ านวน 0.63 ลา้นบาท จ านวน 0.63 ลา้นบาท 

 เหตผุลในการท ารายการ: คณะกรรมการ
บริษทัคร้ังท่ี 6/2558 มีความเห็นวา่เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งมายาวนาน จึงเหมาะสมในการ
ด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษา โดยไดรั้บ
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 

จ านวน 50,000 บาทคงท่ี จ านวน 50,000 บาทคงท่ี จ านวน 50,000 บาทคงท่ี 

 มาตรการและระบบในการก ากบัดูแล :  ระดบัการท ารายการร้อยละ 
1.22 ของค่าใชจ้่ายในการ
บริหาร 
 

ระดบัการท ารายการร้อย
ละ 1.45 ของค่าใชจ้่ายใน
การบริหาร 

ระดบัการท ารายการร้อยละ 
1.28 ของค่าใชจ้่ายในการ
บริหาร 
 

2. ช่ือและความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีมีความ
ขดัแยง้ : บมจ. ไทยศรีประกนัภยั 
นายชาติชาย พานิชชีวะ เป็นประธาน
กรรมการบริษทั / กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการผูมี้อ านาจลง
นามผกูพนั 

บมจ. ไทยศรีประกนัภยั 
 

บมจ. ไทยศรีประกนัภยั 
 

บมจ. ไทยศรีประกนัภยั 
 

 ลกัษณะและปริมาณรายการระหว่างกนั: ค่า
เบ้ียประกนัภยัรถโดยสารของบริษทั 
 

ค่าเบ้ียประกนัรายปีจ านวน
เงิน 6.24 ลา้นบาท 
ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 
จ านวนเงิน 3.30 ลา้นบาท 
ค่าเบ้ียประกนัภยัคา้งจ่าย 
จ านวนเงิน 2.64 ลา้นบาท 

ค่าเบ้ียประกนัรายปี
จ านวนเงิน 4.30 ลา้นบาท 
ค่าเบ้ียประกนัจ่าย
ล่วงหนา้ จ านวนเงิน 0.33 
ลา้นบาท 
ค่าเบ้ียประกนัภยัคา้งจ่าย 
จ านวนเงิน 0.18 ลา้นบาท 

ค่าเบ้ียประกนัรายปีจ านวน
เงิน 3.45 ลา้นบาท 
ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 
จ านวนเงิน 0.21 ลา้นบาท 
ค่าเบ้ียประกนัภยัคา้งจ่าย 
จ านวนเงิน 0.01 ลา้นบาท 

 เหตผุลในการท ารายการ : ขอ้เสนอเง่ือนไขการ
คุม้ครองและค่าเบ้ียประกนั

ขอ้เสนอเง่ือนไขการ
คุม้ครองและค่าเบ้ีย

ขอ้เสนอเง่ือนไขการ
คุม้ครองและค่าเบ้ียประกนั
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ล าดับ ข้อมูลท่ีเกี่ยวกบัการท ารายการ  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564 
ตรงตามท่ีทางบริษทั
ตอ้งการ 

ประกนัตรงตามท่ีทาง
บริษทัตอ้งการ 

ตรงตามท่ีทางบริษทั
ตอ้งการ 

 มาตรการและระบบในการก ากบัดูแล: 
บริษทัมีการเปรียบเทียบราคาค่าเบ้ีย
ประกนัภยั เง่ือนไขและการคุม้ครองอยา่ง
สมเหตุสมผลก่อนตดัสินใจท าประกนั โดย
ปัจจุบนัมีตวัแทนชั้นน า 5 รายไดแ้ก่ 1)ไทย
ศรีประกนัภยั 2)พี แอนด ์แอสโซซิเอทส์ 
(1992) 3)กรุงเทพประกนัภยั 4)อลัฟ่า 
แคปปิตอล 5) ทีที อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ 
(ไทยแลนด)์ 

ระดบัการท ารายการร้อยละ 
1.84 ของตน้ทุนการ
ให้บริการ 
 

ระดบัการท ารายการร้อย
ละ 1.42 ของตน้ทุนการ
ให้บริการ 
 

ระดบัการท ารายการร้อยละ 
0.11 ของตน้ทุนการ
ให้บริการ 
 

3. ช่ือและความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีมีความ
ขดัแยง้: บจก. กรมดิษฐ์ พาร์ค 
ดร. วิวฒัน์ กรมดิษฐ์ รองประธานกรรมการ
บริษทั / ท่ีปรึกษา / กรรมการผูมี้อ านาจลง
นามผกูพนั 

บจก. กรมดิษฐ์ พาร์ค 
 

บจก. กรมดิษฐ์ พาร์ค 
 

บจก. กรมดิษฐ์ พาร์ค 
 

 ลกัษณะและปริมาณรายการระหว่างกนั: ค่า
เช่าพ้ืนท่ีและค่าบริการส าหรับส านกังาน
ใหญ่และพ้ืนท่ีจอดรถและโรงซ่อมบ ารุง 

ค่าเช่าและค่าบริการ จ านวน
เงิน 2.06 ลา้นบาท 
ค่าเช่าและค่าบริการคา้งจ่าย 
จ านวนเงิน 0.26 ลา้นบาท 

ค่าเช่าและค่าบริการ 
จ านวนเงิน 1.47 ลา้นบาท 
ค่าเช่าและค่าบริการคา้ง
จ่าย จ านวนเงิน 0.15 ลา้น
บาท 

ค่าเช่าและค่าบริการ จ านวน
เงิน 0.23 ลา้นบาท 
ค่าเช่าและค่าบริการคา้งจ่าย 
จ านวนเงิน 0.00 ลา้นบาท 

 เหตผุลในการท ารายการ: อยูใ่นนิคมอมตะ
ซิต้ี ชลบุรี ซ่ึงเป็นแหล่งใกลเ้คียงกบัสถาน
ประกอบการ และลูกคา้ อีกทั้งมีความ
สะดวกในดา้นสาธารณูปโภคและบริษทัมี
การเช่ามาเป็นระยะเวลานาน ท าให้ไดรั้บ
อตัราค่าเช่าพ้ืนท่ีต ่ากว่าผูเ้ช่ารายอ่ืนๆ 

  ค่าเช่าและค่าบริการลดลงมา
จากบริษทัยา้ยส านกังานไป
สถานท่ีใหม่ เลขท่ี 9/30 หมู่ 
9 ต าบลบางนาง อ าเภอพาน
ทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 
ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 
แลว้  

 มาตรการและระบบในการก ากบัดูแล: 
บริษทัมีการเปรียบเทียบค่าเช่าพ้ืนท่ีและ
ค่าบริการกบัพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

ระดบัการท ารายการร้อยละ 
0.61 ของตน้ทุนการ
ให้บริการ 

ระดบัการท ารายการร้อย
ละ 0.49 ของตน้ทุนการ
ให้บริการ 

ระดบัการท ารายการร้อยละ
0.06 ของตน้ทุนการ
ให้บริการ 

4. ช่ือและความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีมีความ
ขดัแยง้ : บจ. เอน็พีอาร์ ทรานส์ ทวัร์ โดย
นางสาวนิชานนัท ์รัตนเกตุ เป็นเจา้ของ
กิจการ / ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฎิบติั
การ / ผูบ้ริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 

รถโดยสารร่วมบริการ รถโดยสารร่วมบริการ รถโดยสารร่วมบริการ 
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ล าดับ ข้อมูลท่ีเกี่ยวกบัการท ารายการ  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564 
นายอ าพล เตชากูล เป็นนอ้งชายนายปิยะ เต
ชากูล 
นายอธิเมศร์ ฉตัรวรียโ์ชติ เป็นผูจ้ดัการ
อาวุโสฝ่ายปฎิบติัการ / ผูบ้ริหาร 

 ลกัษณะและปริมาณรายการระหว่างกนั : รถ
บสัและรถตูร่้วมบริการ 

จ านวน 4.90 ลา้นบาท จ านวน 4.29 ลา้นบาท จ านวน 5.30 ลา้นบาท 

 เหตผุลในการท ารายการ : รถร่วมบริการท่ี
เป็นผูบ้ริหารร่วมกนัและผูบ้ริหาร ซ่ึงได้
ด าเนินการร่วมกนัตั้งแตเ่ร่ิมประกอบกิจการ 
ดงัน้ี 
บจ. เอน็พีอาร์ ทรานส์ ทวัร์ ดว้ยรถบสัร่วม
บริการจ านวน 2 คนั 
* อีก 2 คนัยงัไม่ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิ คือ B05 , 
B09 
นายอ าพล เตชากูล ดว้ยรถตูร่้วมบริการ
จ านวน 1 คนั (นายอ าพล เตชากูล ลาออก
จากรถร่วมบริการ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2564) 
และนายอธิเมศร์ ฉตัรวรียโ์ชติ ดว้ยรถตูร่้วม
บริการจ านวน 1 คนั 
เน่ืองจากช่วงแรกบริษทัตอ้งการกระจาย
ความเส่ียงในการลงทนุ ซ่ึงปัจจุบนัไม่มี
นโยบายในการเพ่ิมรถร่วมบริการเพ่ิมเติม 

   

 มาตรการและระบบในการก ากบัดูแล : 
บริษทัมีการจ่ายค่าจา้งบริการเช่นเดียวกบัรถ
ร่วมบริการอ่ืนๆ ทั้งสัญญา เง่ือนไขและ
ค่าบริการ 

ระดบัการท ารายการร้อยละ 
1.44 ของตน้ทุนการ
ให้บริการ 

ระดบัการท ารายการร้อย
ละ 1.42 ของตน้ทุนการ
ให้บริการ 

ระดบัการท ารายการร้อยละ 
1.35 ของตน้ทุนการ
ให้บริการ 
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บริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) 
รำยงำน และ งบกำรเงิน 
31 ธนัวำคม 2564 

 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบดว้ย                       
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
และงบกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย
กำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 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 8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัฯมียอดคงเหลือของ                       
มูลค่ำสุทธิของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งจ ำนวน 877 ลำ้นบำท และมีค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
จ ำนวน 72 ลำ้นบำท ซ่ึงในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำดงักล่ำวผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำ
คงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งเหล่ำนั้น ดงันั้น กำรประมำณมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำน
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 4.1 

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

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง             
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้     
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้น       
มีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่         
หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว       
ขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เท็จจริงนั้น 
ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่พบวำ่มีเร่ืองดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน          
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินกำรต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด 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 ำคญัท่ีสุดใน         
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ี                   
ไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ                
หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้          
เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์         
ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

กรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

กรุงเทพฯ: 22 กุมภำพนัธ์ 2565 



ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 56,245,194            39,960,822            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 75,569,671            59,968,646            

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 1,296,467              957,112                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 4,773,280              3,666,549              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,443,809              7,184,129              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 146,328,421          111,737,258          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 8 877,181,155          634,663,611          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 78,968,133            73,815,878            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,059,521              961,757                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 957,208,809          709,441,246          

รวมสินทรัพย์ 1,103,537,230       821,178,504          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)



ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 10 14,907,728            -                            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 44,202,073            44,975,049            

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 13,740,000            7,460,000              

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 144,970,912          103,083,736          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,705,560              1,763,369              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 220,526,273          157,282,154          

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 30,040,000            34,326,300            

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 299,297,510          162,291,433          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 40,930,740            33,947,714            

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14 11,383,630            10,277,032            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,237,500              2,557,500              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 384,889,380          243,399,979          

รวมหนีสิ้น 605,415,653          400,682,133          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 15

   ทนุจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 682,310,058 หุ้น

      (2563: หุ้นสามญั 617,310,058 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 170,577,514          154,327,514          

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 682,310,058 หุ้น

      (2563: หุ้นสามญั 617,310,058 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 170,577,514          154,327,514          

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 228,675,750          180,575,750          

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 16 14,000,000            12,340,000            

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 84,868,313            73,253,107            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 498,121,577          420,496,371          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,103,537,230       821,178,504          

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

(หน่วย: บาท)



หมายเหตุ 2564 2563

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการ 493,800,698           391,093,952           

รายไดอ่ื้น 1,785,697               639,876                  

รวมรายได้ 495,586,395           391,733,828           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 392,479,825           302,989,501           

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 49,330,584             43,538,997             

รวมค่าใช้จ่าย 441,810,409           346,528,498           

ก าไรจากการด าเนินงาน 53,775,986             45,205,330             

ตน้ทุนทางการเงิน 17 (13,740,647)           (11,013,058)           

กลบัรายการ (ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน) 7 155,000                  (1,441,779)             

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 40,190,339             32,750,493             

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (7,072,202)             (4,000,412)             

ก าไรส าหรับปี 33,118,137             28,750,081             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 782,956                  -                             

หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้ 19 (156,591)                -                             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี 626,365                  -                             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 33,744,502             28,750,081             

ก าไรต่อหุ้น 20

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.049                     0.047                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564



บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -
และช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 154,327,514              180,575,750              10,900,000                58,289,217                404,092,481              
โอนก าไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16) -                                -                                1,440,000                  (1,440,000)                -                                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                                -                                -                                (12,346,191)              (12,346,191)              
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - ก าไรส าหรับปี -                                -                                -                                28,750,081                28,750,081                
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 154,327,514              180,575,750              12,340,000                73,253,107                420,496,371              

-                                
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 154,327,514              180,575,750              12,340,000                73,253,107                420,496,371              
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 15) 16,250,000                48,100,000                -                                -                                64,350,000                
โอนก าไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16) -                                -                                1,660,000                  (1,660,000)                -                                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                                -                                -                                (20,469,296)              (20,469,296)              
ก าไรส าหรับปี -                                -                                -                                33,118,137                33,118,137                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                -                                -                                626,365                     626,365                     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                33,744,502                33,744,502                
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 170,577,514              228,675,750              14,000,000                84,868,313                498,121,577              

-                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ก าไรสะสม

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)



2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 40,190,339              32,750,493              

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 76,729,950              63,962,429              

   ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) (155,000)                 1,441,779               

   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ 400,157                  56,688                    

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,107,954               1,817,327               

   รายไดท้างการเงิน (52,352)                   (42,816)                   

   ตน้ทุนทางการเงิน 13,740,647              11,013,058              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 132,961,695            110,998,958            

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (15,446,025)            (3,520,224)              

   อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง (339,355)                 (165,712)                 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,396,021)              8,160,676               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (434,569)                 325,619                  

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10,286,760              (6,641,950)              

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 942,191 -571,512

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 680,000                  294,000                  

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 127,254,676            108,879,855            

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (218,400)                 (155,700)                 

   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 52,352                    42,816                    

   รับคืนภาษีเงินถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 3,761,234               4,067,306               

   จ่ายภาษีเงินได้ (4,977,391)              (3,865,919)              

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 125,872,471            108,968,358            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)



บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง -                              839,331                  

จ่ายช าระเจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (11,932,030)            (178,109)                 

ซ้ือยานพาหนะส าหรับขนส่ง อาคารและอุปกรณ์ (15,812,610)            (19,816,788)            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (27,744,640)            (19,155,566)            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 14,907,728              (11,967,609)            

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้น -                              5,000,000               

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสั้น -                              (5,000,000)              

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 9,453,700               23,416,300              

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (7,460,000)              (3,630,000)              

ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (128,765,769)          (75,168,507)            

จ่ายดอกเบ้ีย (13,863,208)            (11,061,060)            

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 64,350,000              -                              

จ่ายเงินปันผล (20,465,910)            (12,350,746)            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (81,843,459)            (90,761,622)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 16,284,372              (948,830)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 39,960,822              40,909,652              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 56,245,194              39,960,822              

-                              -                              

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด 

   สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจากการท าสญัญาเช่า 307,971,273            103,464,697            

   ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 868,908                  11,932,030              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564



 

1 

บริษัท เอทพี ี30 จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ กำรให้บริกำรขนส่ง ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี 9/30 หมู่ท่ี 9                 
ต ำบลบำงนำง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 
ท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์
ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำร
ของบริษทัฯติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำ
ของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ประมำณ
กำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำงๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

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

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย  งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน                
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชี              
ท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับ                
กำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี
กบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อ            
งบกำรเงินของบริษทัฯ 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกรำคม 2565 

 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั
ใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรให้ขอ้ผ่อนปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบั 
ผูใ้ชม้ำตรฐำน 

 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือวำ่กำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ีจะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
ของบริษทัฯ 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

รำยได้ค่ำบริกำร 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือกิจกำรใหบ้ริกำรเรียบร้อยแลว้ 

 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ีย                    
ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

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

4.3 อะไหล่และวสัดุส้ินเปลอืง 

 อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่รำคำใด                                
จะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรเม่ือมีกำรเบิกใช ้

4.4 ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหัก            
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง อำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธี
เส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง   10 ปี 
อำคำร   5 ถึง 40 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน   5 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้   5 ปี 
ยำนพำหนะ   5 ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน ยำนพำหนะส ำหรับขนส่งระหว่ำงประกอบ และสินทรัพยร์ะหว่ำง
ก่อสร้ำง 

 บริษทัฯตดัรำยกำรยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่จะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้น
ออกจำกบญัชี 
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4.5 ต้นทุนกำรกู้ยมื 

 ตน้ทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำน             
ในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรือขำย ได้ถูกน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้น           
จะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวด                   
ท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

4.6 สัญญำเช่ำ 

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

 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

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

 ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ค  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรือ              
อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยห์ำกมีกำรโอนควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยท่ี์เช่ำให้กบั
บริษทัฯเม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำเช่ำ ดงัน้ี 

พื้นท่ีอำคำรและลำนจอดรถ  ตำมอำยสุัญญำเช่ำ 
อุปกรณ์  ตำมอำยสุัญญำเช่ำ 
ยำนพำหนะ   5 ปี 
ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง   10 ปี 

 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์                  
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุ              
สัญญำเช่ำ คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯ 
หลังจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลมูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ียของ         
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ และจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมี        
กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ  
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4.7 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯหรือ                                  
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.8 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ท่ีดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิกำรใช้หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯ หำกมีข้อบ่งช้ีว่ำ
สินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน                           
ของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน หมำยถึง                 
มูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.9 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนักงำนได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสมทบ             
และเงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพย์
ของบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

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

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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4.10 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษัทฯจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต                             
ได้เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป                     
เพื่อปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

4.11 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ
จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรำ
ภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะไม่มีก ำไร   
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4.12 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 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 ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ีย         
ท่ีแทจ้ริงรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึง
ของต้นทุนทำงกำรเงิน ทั้งน้ีบริษทัฯจะตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินเม่ือมีกำรปฏิบติัตำม กำรยกเลิก            
หรือกำรส้ินสุดลงของภำระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ 

 สินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหักกลบกนัและแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
เม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใช้ได้ตำมกฎหมำยในกำรหักกลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ และมีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระ 
ดว้ยยอดสุทธิ หรือจะรับสินทรัพยพ์ร้อมช ำระหน้ีสิน  

 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

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

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

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ         
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ี       
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน     
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ 

 กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 ค่ำเผือ่ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ท่ีมี
ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของบริษทัฯอำจไม่ไดบ้่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดข้ึนจริง           
ในอนำคต  
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 ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง อำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำร
ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง อำคำรและ
อุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำ
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคต ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

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

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไป
ตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน
เหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2564 2563 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่วข้องกนั    
ตน้ทุนบริกำรรถร่วม 5.3 4.3 อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำย 3.5 4.3 อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 0.2 1.5 อตัรำตำมสัญญำ 
ค่ำท่ีปรึกษำ 0.6 0.6 อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
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 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563                           
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ค่ำเบีย้ประกนัภัยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 208 325 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - บุคคลและกจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 11)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหำรร่วมกนั) 1,358 782 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหำรและนอ้งชำยกรรมกำรผูจ้ดักำร) 222 319 

 1,580 1,101 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 11)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 12 330 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,657 12,900 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 926 794 
รวม 15,583 13,694 
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคงคำ้ง
นบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ ไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 71,158 56,496 
คำ้งช ำระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน - 932 
 6 - 12 เดือน - 854 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 3,160 2,461 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 74,318 60,743 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (3,160) (3,315) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 71,158 57,428 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรคำ้งรับ 4,249 2,401 
เงินทดรองจ่ำย 163 140 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 75,570 59,969 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 3,315 1,874 
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (กลบัรำยกำร) (155) 1,441 
ยอดคงเหลือปลำยปี 3,160 3,315 
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8. ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 
(หน่วย: พนับำท) 

 

ยำนพำหนะ
ส ำหรับขนส่ง 

ยำนพำหนะ 
ส ำหรับขนส่ง 

ระหวำ่งประกอบ 

รวม 
ยำนพำหนะ 
ส ำหรับขนส่ง 

 
สินทรัพย ์
สิทธิกำรใช ้

 
 

รวม 

รำคำทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 875,530 311 875,841 - 875,841 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้           (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 
ซ้ือเพ่ิม 8,790 15 8,805 306,042 314,847 
ตดัจ ำหน่ำย (343) - (343) - (343) 

โอน 114,420 - 114,420 (114,420) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 587,685 15 587,700 709,529 1,297,229 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 288,226 - 288,226 - 288,226 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้               (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 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 33,599 - 33,599 38,696 72,295 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย (308) - (308) - (308) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีโอน 39,668 - 39,668 (39,668) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 317,051 - 317,051 102,997 420,048 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี      

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 270,634 15 270,649 606,532 877,181 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี      

2563 (รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้บริกำร)     60,031 

2564 (รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้บริกำร)     72,295 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯมียำนพำหนะส ำหรับขนส่งจ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้ว                                    
แต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ  
139 ลำ้นบำท (2563: 125 ลำ้นบำท) 
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9. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับำท) 

 

 
 

ท่ีดิน 

 
 

อำคำร 

 
เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 

 
 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

 
 

ยำนพำหนะ 

 
ทรัพยสิ์น 

ระหวำ่งก่อสร้ำง 

รวม 
ท่ีดิน อำคำร 
และอุปกรณ์ 

 
สินทรัพย ์
สิทธิกำรใช ้

 
 

รวม 
รำคำทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 34,184 8,993 6,070 1,833 3,110 140 54,330 - 54,330 
รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - - - - - - 5,480 5,480 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - - - (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 
ซ้ือเพิ่ม - 847 1,816 592 - 4,745 8,000 1,614 9,614 
ตดัจ ำหน่ำย - (1,058) (94) (14) - - (1,166) - (1,166) 
โอน - 27,025 4,766 127 1,475 (31,918) 1,475 (1,475) - 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - 123 - - - (123) - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 34,184 36,060 12,640 2,962 3,110 23 88,979 7,338 96,317 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - 3,682 4,372 1,376 1,053 - 10,483 - 10,483 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - - - (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 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 1,156 1,059 276 178 - 2,669 1,429 4,098 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย - (701) (87) (14) - - (802) - (802) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีโอน - - - - 577 - 577 (577) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - 4,756 5,825 1,834 1,542 - 13,957 3,392 17,349 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 34,184 4,822 1,299 685 848 27,319 69,157 4,659 73,816 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 34,184 31,304 6,815 1,128 1,568 23 75,022 3,946 78,968 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี          
2563 (จ ำนวน 1.8 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้บริกำร) 3,636 
2564 (จ ำนวน 2.1 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้บริกำร) 4,098 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้
งำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 9 ลำ้นบำท 
(2563: 6 ลำ้นบำท) 

บริษทัฯไดรั้บเงินกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อใชใ้นกำรก่อสร้ำงอำคำรและไดร้วมตน้ทุนกำรกูย้ืม
เขำ้เป็นรำคำทุนของโครงกำรโดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัรำร้อยละ 3.72 

บริษัทฯได้น ำท่ีดินและอำคำรมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี จ  ำนวนประมำณ 62 ล้ำนบำท (2563: 34 ล้ำนบำท)                 
ไปค ้ำประกนัเงินกูย้มืท่ีไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชยด์งักล่ำว 

10. เงินเบิกเกนิบัญชีธนำคำร 

(หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย 2564 2563 

 (ร้อยละต่อปี)   
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร MOR 14,908 - 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรท่ียงัไม่ได้เบิกใช้จ  ำนวน 31 ล้ำนบำท                    
(2563: 31 ลำ้นบำท) 

11. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 36,184 27,023 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 1,580 1,101 
เจำ้หน้ีอ่ืน 879 884 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวร 869 11,932 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 3,882 3,483 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 12 330 
เงินทดรองรับ 796 222 
รวม 44,202 44,975 
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12. เงินกู้ยมืระยะยำว 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
เงินกูย้มืระยะยำว 43,780 41,786 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (13,740) (7,460) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 30,040 34,326 

บริษทัฯมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรพำณิชย์แห่งหน่ึงมีก ำหนดช ำระคืนเงินต้นเป็นรำยเดือนเร่ิมตั้งแต่                
เดือนธนัวำคม 2563 และคิดดอกเบ้ียในอตัรำท่ีอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่ำ เงินกูย้ืมดงักล่ำวค ้ำประกนั
โดยกำรจดทะเบียนจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 

นอกจำกนั้น ในเดือนเมษำยน 2563 บริษทัฯได้รับเงินกู้ยืมจำกธนำคำรแห่งเดียวกันตำมมำตรกำรสินเช่ือ             
ดอกเบ้ียต ่ำเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบกำรท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ (COVID-19) 
จ ำนวน 15 ล้ำนบำท ซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้เป็นรำยเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนเมษำยน 2565 และคิดดอกเบ้ีย           
ในอตัรำร้อยละ 2 โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 

13. สัญญำเช่ำ 

บริษทัฯท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ โดยมีอำยสุัญญำระหวำ่ง 1 - 8 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์   

 

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 
เพ่ิมข้ึน 306,042 1,610 4 - 1,614 307,656 
โอนเป็นทรัพยสิ์น
ระหวำ่งปี (74,752) - - (898) (898) (75,650) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (38,696) (1,339) (90) - (1,429) (40,125) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 606,532 3,729 217 - 3,946 610,478 
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ข) หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 (หน่วย: พนับำท) 
   2564 2563 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ   471,734 279,816 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย   (27,465) (14,441) 
รวม   444,269 265,375 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (144,971) (103,084) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 299,298 162,291 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมำยเหตุ 25.1
ภำยใตห้วัขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

ค) ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำทีรั่บรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 40,125 35,194 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 11,808 9,668 

14. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 10,277 8,615 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:   
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  1,854 1,610 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 254 207 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนทำงกำรเงิน (783) - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (218) (155) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 11,384 10,277 
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 บริษทัฯคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ เป็นจ ำนวนประมำณ                                 
0.4 ลำ้นบำท (2563: 0.1 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯประมำณ 10 ปี (2563: 12 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 2564 2563 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 1.9 1.4 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต (ข้ึนอยูก่บัชนิดกำรจำ้งงำน) 2.5 - 6 4 - 6 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 
อตัรำคิดลด (0.5) 0.6 (0.4) 0.5 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 0.6 (0.5) 0.5 (0.5) 

15. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 16.25 ล้ำนบำท จำกจ ำนวน 154.33 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญัจ ำนวน 617.31 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว ้            
หุ้นละ 0.25 บำท) เป็นจ ำนวน 170.58 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญัจ ำนวน 682.31 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ  
0.25 บำท) โดยกำรออกและจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 65 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท 
เพื่อเสนอขำยให้บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท คิดเป็นจ ำนวน 
64.35 ล้ำนบำท บริษทัฯได้รับช ำระค่ำหุ้นดงักล่ำวและจดทะเบียนกำรเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ล้ว            
เม่ือวนัท่ี 10 มีนำคม 2564 

16. 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 ้  



 

18 

17. ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม 1,933 1,345 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียของหน้ีสินจำกสัญญำเช่ำ 11,808 9,668 

รวม 13,741 11,013 

18. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

19. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 204 199 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 41 - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:   
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว                                      

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 6,827 3,801 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 7,072 4,000 

 

  

 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 136,284 111,759 
ค่ำใชจ่้ำยรถร่วม 46,066 38,066 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 76,730 63,962 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัและค่ำ พ.ร.บ. 22,219 18,144 
ค่ำน ้ำมนั 108,833 72,011 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัรถยนต ์ 29,438 24,399 
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 จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก ำไรจำกประมำณกำร

ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 157 - 

  รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 2564 2563 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 40,190 32,750 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 8,038 6,550 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 41 - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:   

ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 169 141 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม (936) (2,691) 
รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ (240) - 

รวม (1,007) (2,550) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 7,072 4,000 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 2,277 2,055 
ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 632 663 

รวม 2,909 2,718 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 34,248 26,110 
สัญญำเช่ำ 9,592 10,555 

รวม 43,840 36,665 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 40,931 33,947 
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20. ก ำไรต่อหุ้น 

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

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

    2564 2563 
ก ำไรส ำหรับปี (พนับำท)    33,118 28,750 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้)    670,556 617,310 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท)    0.049 0.047 

21. 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     
เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพย์รวมในงบกำรเงิน             
ดังนั้น รำยได้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำน                
ตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

ในปี 2564 และ 2563 บริษัทฯไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10                       
ของรำยไดข้องกิจกำร 

22. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 ของเงินเดือน 
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เค มำสเตอร์พูลฟันด์ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว            
และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้ นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯ                      
ในปี 2564 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 1.2 ลำ้นบำท (2563: 1.3 ลำ้นบำท) 
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23. เงินปันผล 
 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (ลำ้นบำท) (บำท) 

เงินปันผลประจ ำปี 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                
เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2563 12.4 0.02 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2563  12.4 0.02 

    
เงินปันผลประจ ำปี 2563 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                

เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2564 20.5 0.03 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2564  20.5 0.03 

24. หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯมีหนังสือค ้ ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ ำนวนเงิน 12.5 ลำ้นบำท (2563: 13 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ 

25. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

25.1 วตัถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้
และลูกหน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะยำวและหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำ บริษทัฯมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำร
ควำมเส่ียงดงัน้ี 

ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และเงินฝำกธนำคำร โดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือ มูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ลูกหน้ีการค้า 

บริษทัฯบริหำรควำมเส่ียงโดยใชน้โยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเช่ืออยำ่งเหมำะสม รวมถึง
บริษทัฯมีกำรติดตำมยอดคงคำ้งของลูกหน้ีกำรคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอจึงไม่คำดว่ำจะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงิน              
ท่ีมีสำระส ำคญั และกำรให้สินเช่ือของบริษทัฯเป็นกำรให้สินเช่ือแบบไม่กระจุกตวัสูง เน่ืองจำกบริษทัฯ            
มีฐำนลูกคำ้จ ำนวนมำกและอยูห่ลำกหลำยกลุ่มอุตสำหกรรม 
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ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนบริษทัฯพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนโดยพิจำรณำจำก
อำยุหน้ีคงค้ำงนับจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระส ำหรับกลุ่มลูกค้ำท่ีมีรูปแบบของควำมเส่ียงด้ำนเครดิตท่ี
คลำ้ยคลึงกนั 

เงินฝากธนาคาร 

บริษัทฯมีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของเงินฝำกธนำคำรอยู่ในระดับต ่ ำ เ น่ืองจำกบริษัทฯมีนโยบำย                         
ในกำรพิจำรณำและอนุมัติวงเงินสินเช่ือส ำหรับธนำคำรแต่ละรำยโดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯ                          
และธนำคำรคู่สัญญำของบริษทัฯเป็นธนำคำรท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือด้ำนเครดิตจำกกำรประเมินโดย
สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตระหวำ่งประเทศในระดบัสูง 

ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯมีควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียท่ีส ำคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินกู้ยืมจำกธนำคำรและสัญญำเช่ำ             
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดหรืออตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 

ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีส ำหรับปีของบริษทัฯจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งสมเหตุสมผลของ
อตัรำดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมจำกธนำคำรท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดโดยใช้สมมติฐำนว่ำ
จ ำนวนเงินตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 และตวัแปรอ่ืนคงท่ีตลอด 1 ปี แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืจำกธนำคำร 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 

 2564 2563 2564 2563 
ก ำไรก่อนภำษีเพิ่มข้ึน (ลดลง) (288) (268) 288 268 

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

บริษทัฯมีกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องโดยกำรใช้เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร เงินกูย้ืมจำกธนำคำร
และสัญญำเช่ำ โดยฝ่ำยบริหำรประเมินวำ่ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนหน้ีสินของ
บริษทัฯอยู่ในระดับต ่ำ เน่ืองจำกบริษทัฯมีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีหลำกหลำยอย่ำง
เพียงพอ  และมีควำมสำมำรถในกำรขอขยำยระยะเวลำของกำรจ่ำยช ำระคืนหน้ีสินท่ีจะครบก ำหนดภำยใน 
12 เดือนออกไป 
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รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563
ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 15,783 - 15,783 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 44,202 - 44,202 
เงินกูย้มืระยะยำว 14,186 30,965 45,151 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 156,968 314,766 471,734 

รวม 231,139 345,731 576,870 
 

(หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 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 

25.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำ
ตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

26. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ  คือ กำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม                          
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                           
31 ธนัวำคม 2564 บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.22:1 (2563: 0.95:1) 
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27. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ประจ ำปี ดงัต่อไปน้ี 

1) จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2564 จ  ำนวนประมำณ 1.6 ลำ้นบำท เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยของบริษทัฯ 

2) จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจำกก ำไรของปี 2564 ในอตัรำหุ้นละ 0.03 บำท รวมเป็นเงินประมำณ                           
20.5 ลำ้นบำท 

28. กำรอนุมัติงบกำรเงิน  

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2565 





ส่วนท่ี 4 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ

การเงิน ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี เลขานุการบริษัท 

  

นายชาติชาย พานิชชีวะ 
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรและก าหนดค่าตอบแทน 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 20 ตลุาคม 2548 

อายุ 60 ปี 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท สาขาการคา้ระหว่างประเทศและสาขาการตลาด คณะ Business Economics มหาวิทยาลยัซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์ 
ประเทศ 
ปริญญาตรี สาขาการธนาคาร คณะ Business Economics มหาวิทยาลยัซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวัติการฝึกอบรม 
โครงการฝึกอบรมการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง โดยส านกังานต ารวจแห่งชาติ / 2562 
หลกัสูตร TME รุ่น 2 โดย TAT Academy / 2561 
หลกัสูตรการปฏิรูปธุรกิจและการสร้างเครือข่ายนวตักรรม รุ่น 1 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย /  2560 
หลกัสูตรผูน้ าเมือง รุ่น 1 โดยมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช / 2559 
หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารงานพฒันาเมือง รุ่น 3 โดยมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช / 2557 
หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการพาณิชย ์รุ่น 6 โดยสถาบนัวิทยาลยัการคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย / 2556 
หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมัน่คงขั้นสูง รุ่น 3 โดยสมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ในพระบรมราชูปถมัภ ์/ 2555 
หลกัสูตรประกนัวินาศภยัขั้นสูง รุ่น 2 โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปอ.) 
หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 13 โดยสถาบนัวิทยาลยัการตลาดทนุ / 2554 
หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2552 โดยสมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ในพระบรมราชูปถมัภ ์/ 2552 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2547 
อบรมปี 2564 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 5 แห่ง 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. เอทีพี 30 
2548 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร บมจ. เอทีพี 30 
2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ.ชีวาทยั  
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม 
2548 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ไทยศรีประกนัภยั 
2537 - ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. คาเธ่ย ์ลีสแพลน 



นายชาติชาย พานิชชีวะ 
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรและก าหนดค่าตอบแทน 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 20 ตลุาคม 2548 

อายุ 60 ปี 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : 16 แห่ง 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. คา้ไพบูลย ์
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อมตะ ทรานสปอร์ต  
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ทุนไพบูลย ์
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ดีที แอนด ์จี 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์
2554 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจ. โกลบอล เอน็ไวรอน เมนทอล เทคโนโลยี 
2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร บจ.บางกอก คริสตลั 
2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ชีวาทยั ฮพัซูน 
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. พารากอน คาร์ เรนทลั 
2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไพลกัษณ์ 
2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. กรมดิษฐ์ พาร์ค 
2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อมตะ ปิโตรเลียม 
2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ชา้งไอแลนด ์รีสอร์ท 
2540 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ชาติชีวะ 
2536 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สีมาธานี 
2529 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไพบูลย ์ธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 : 
ตนเอง : 11.77% (80,325,000 หุ้น) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ : 2.77% (18,900,000 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสนางสมหะทยั พานิชชีวะ 

 

 

 

 

 



ดร. วิวัฒน์ กรมดษิฐ์ 
รองประธานกรรมการบริษัท/ที่ปรึกษา/กรรมการบริหาร 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 20 ตลุาคม 2548 

อายุ 59 ปี 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกลขนถ่าย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ประวัติการฝึกอบรม 
หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์TEPCoT 13/ 2563 
หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมัน่คงขั้นสูง รุ่น 11/2562 โดยมูลนิธิการจดัการเพ่ือความมัน่คง (Security Management Foundation)  
หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน รุ่น 9/2560 โดยสถาบนัวิทยาการพลงังาน 
หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 25/2560 โดยสถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
หลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัและดูแลส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่น 110/2557 
อบรมปี 2564 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง 
2548 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริษทั/ท่ีปรึกษา/กรรมการบริหาร บมจ. เอทีพี 30 
2562 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการอาวุโสและรักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีวิศวกรรม บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน่ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน: 2 แห่ง 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อมตะ เน็ทเวอร์ค 
2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อมตะ ปิโตรเลียม 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 : 
ตนเอง : 6.27% (42,750,000 หุ้น) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชายนางสมหะทยั พานิชชีวะ ซ่ึงเป็นคู่สมรส  
นายชาติชาย พานิชชีวะ 

 



นายปิยะ เตชากูล 
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 20 ตุลาคม 2548 

อาย ุ55 ปี 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการฝึกอบรม 
หลกัสูตรวิทยาการจดัการส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 2/2561 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP)  
  รุ่น 110/2557 
อบรมปี 2564 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2564 - ปัจจบุนั กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บมจ. เอทีพี 30 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. เอทีพี 30 
2548 - ปัจจบุนั กรรมการบริษทั/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท / กิจการอ่ืน : 1 แห่ง 
2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. แก๊สแอนดเ์กียร์ โซลูชัน่ส์ 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 : 
ตนเอง : 8.07% (55,050,000 หุ้น) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ : 6.51% (44,419,894 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 



นางสมหะทัย พานิชชีวะ /  ช่ือ-นามสกุลเดิม : สมหะทัย กรมดษิฐ์ 
กรรมการบริษัท 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 20 ธนัวาคม 2558 

อายุ 55 ปี 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการฝึกอบรม 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) Director Certification Program (DCP)  
 รุ่น 104/2551 
อบรมปี 2564 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน : 3 แห่ง  
2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริษทั บมจ. เอทีพี 30 
2555 - ปัจจบุนั กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. อมตะ วี เอน็ 
2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ชีวาทยั 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท / กิจการอ่ืน : 13 แห่ง 
2561 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ Amata City Ha Long Joint Stock Company 
2561 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ Amata Asia (Myanmar) Limited 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการและคณะท างานพิจารณารายการท่ีอาจเขา้ข่ายการจดทะเบียนโดยทางออ้ม (Backdoor Listing) ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อมตะ โฮลดิ้ง 
2559 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company 
2558 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ Amata City Long Thanh Joint Stock Company 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์
2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โกลบอล เอน็ไวรอน เมนทอล เทคโนโลยี 
2551 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ Amata Asia Limited 
2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ชาติชีวะ  
2547 - ปัจจบุนั กรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company 
2539 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ มูลนิธิอมตะ 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 : 
ตนเอง : 1.39% (9,450,000 หุ้น) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ : 13.16% (89,775,000 หุ้น) 



นางสมหะทัย พานิชชีวะ /  ช่ือ-นามสกุลเดิม : สมหะทัย กรมดษิฐ์ 
กรรมการบริษัท 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 20 ธนัวาคม 2558 

อายุ 55 ปี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสนายชาติชาย พานิชชีวะ และเป็นนอ้งสาวของ 
นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ 

 

นางสุวรรณี ค ามั่น / ช่ือ-นามสกุลเดิม : วรรณี มะธติะโน 
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 25 ธนัวาคม 2558 

อายุ 68 ปี 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท สาขาพฒันาชุมชน คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัควนีส์ แลนด ์เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย 
ปริญญาตรี สาขาสถิติศาสตร์บณัฑิต แผนกวิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการฝึกอบรม 
หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 2548 โดยกระทรวงกลาโหม 
หลกัสูตรสถาบนัวิทยาลยัการตลาดทุน (วตท.15) โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
หลกัสูตร Leadership in Leader โดย Harvard university US 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) Director Certification Program (DCP) รุ่น 118/2552 
ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) Advance Audit Committee Program (AACP)  
รุ่น 27/2552 
อบรมปี 2564 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : 3 แห่ง 
2563 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ มูลนิธิพฒันาไท ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ : 0.08% (556,250 หุ้น) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 



นายก าชัย บุญจิรโชติ / ช่ือ-นามสกุลเดิม : ธนพล บุญจิรโชต ิ
กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 25 ธนัวาคม 2558 

อายุ 60 ปี 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการฝึกอบรม 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่น 110/2557 
 
อบรมปี 2564 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. เอทีพี 30 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : 1 แห่ง 
2529 - ปัจจบุนั หวัหนา้ส านกังานกฎหมายนิติพล 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชายนางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 



นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์   
กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ประธานกรรมการก ากับดูแลกจิการท่ีดี 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 25 กุมภาพนัธ์ 2563 

อาย ุ56 ปี 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท คณะวศิวกรรมบริหาร มหาวิทยาลยัเคโอ ประเทศญ่ีปุ่ น 
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการฝึกอบรม 
ประกาศนียบตัร Enterprise Risk Management (ERM) / Business Continuity Management (BCM) 
ประกาศนียบตัร โครงการสัมมนาผูบ้ริหารระดบัสูง โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (CU Executive Forum) 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 171/2563 
อบรมปี 2564 
การก ากบัดูแล และการบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการกบักลยทุธ์และผลการด าเนินงานส าหรับสถาบนัการศึกษา : เปล่ียนความเส่ียงเป็น
โอกาส โดยสถาบนัคลงัสมอง 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง 
2564 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บมจ. เอทีพี 30 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. เอทีพี 30 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. อสมท 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : 4 แห่ง 
2563 - ปัจจบุนั อนุกรรมการบริหารความเส่ียง ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (สกสว.) 
2562 - ปัจจบุนั อนุกรรมการบริหารความเส่ียง ส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.) 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารโรงพิมพ ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2558 - ปัจจบุนั อนุกรรมการยทุธศาสตร์และบริหารความเส่ียง สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 



นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร  
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 01 เมษายน 2564 

อายุ 47 ปี 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการฝึกอบรม 
Certificate of Training Leadership Development Program-Toyota Tsusho Human Resource Development Department / 2563 
Certificate of Completion Business Strategy & People Management โดยวิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล / 2561 
Certificate of Completion Business Strategies Model Program โดยวิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล / 2560 
Certificate of Training Regional Advance Management Program-Toyota Tsusho Human Resource Development Department / 2559 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- ไม่มี - 
อบรมปี 2564 
 -ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2564 - ปัจจบุนั กรรมการบริษทั / กรรมการบริหารความเส่ียง /กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : 2 แห่ง 
2563 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บจ. โตโยตา้ ทูโช (ประเทศไทย) 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ออโต ้พาร์ท ออนไลน์ (ประเทศไทย) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 



นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ / ช่ือ-นามสกุลเดิม : ณภาภรณ์ รัตนเกต ุ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายปฎบิัติการ) / กรรมการบริหารความเส่ียง 

อายุ 50 ปี 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการฝึกอบรม 
อบรมปี 2564 
- ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2559 - ปัจจบุนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายปฎิบติัการ) บมจ. เอทีพี 30 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : 1 แห่ง 
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอน็ พี อาร์ ทรานส์ ทวัร์ 
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2548 - 2559 ผูจ้ดัการฝ่ายปฎิบติัการ บมจ. เอทีพี 30 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 : 
ตนเอง : 0.08% (570,625 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 

นางสาวพรรณี คูหาวัลย์ 
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบญัชี (CFO) 

อายุ 43 ปี 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท สาขาวิชาการบญัชีบริหาร คณะบริหารธุรกิจ (MBA) วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
ปริญญาตรี สาขาบญัชี คณะบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ประวัติการฝึกอบรม 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Orientation Course CFO Focus on Financial Reporting Class 2/2017 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตร โครงการอบรมกา้วสู่ความเป็นมืออาชีพทางการเงิน MODERN CFO 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตร แนวทางการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัที่ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 
อบรมปี 2564 
หลกัสูตร CFO 2021 (คุณสมบติัผูรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2560 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายการเงินและบญัชี บมจ.เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : ไม่ม ี



นางสาวพรรณี คูหาวัลย์ 
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบญัชี (CFO) 

อายุ 43 ปี 

ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2549 - 2560 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บมจ. เอทีพี 30 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 

นางสาวโชติกา วีระศิลป์ / ช่ือ-นามสกุลเดิม : จินตนา วีระศิลป์ 
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและควบคุม 

อายุ 38 ปี 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต คณะการจดัการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยับูรพา 
ปริญญาตรี สาขาบญัชี คณะบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ประวัติการฝึกอบรม 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตร แนวทางการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัที่ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตร กลยทุธ์บริหารการเงิน เพ่ือพลิกฟ้ืนองคก์รและสร้างการเติบโตในยคุ New Normal 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตร CFO Refresher Course รุ่นท่ี 1 
ประกาศนียบตัร หลกัสูตร upgrade บุคลากรการเงินสู่การเป็น The next Normal Financial Professional 
อบรมปี 2564 
หลกัสุตร เตรียมความพร้อมปรับเปล่ียนเพ่ือความยัง่ยืนกบั One report 
หลกัสูตร The New CFO 2021 
หลกัสูตร แนวโนม้ ทิศทางการท า M&A ประเด็นส าคญัท่ีตอ้งพจิารณา 
หลกัสูตร บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั การก าหนดราคาโอน Transfer pricing 
หลกัสูตร การช าระอากรแสตมป์ E-Stamp Duty 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2557 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและควบคุม บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2549 - 2557 ผูช่้วยอาวุโสผูต้รวจสอบบญัชี บจ. ส านกังาน อีวาย 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 



นายอธิเมศร์ ฉัตรวรีย์โชติ / ช่ือ-นามสกุลเดิม : วินัย พุ่มพศิ 
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฎิบัติการ 

อายุ 43 ปี 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัราชภฎันครสวรรค ์
ประวัติการฝึกอบรม 
อบรมปี 2564 
- ไม่มี -  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2562 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายปฎิบติัการ บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2559 - 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายปฎิบติัการ บมจ. เอทีพี 30 
2553 - 2559 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายปฎิบติัการ บมจ. เอทีพี 30 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 

นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์  
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ/ กรรมการบริหารความเส่ียง / 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

อายุ 46 ปี 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาตรี คณะศิลป์ศาสตร์บณัฑิต (ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ประวัติการฝึกอบรม 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตร เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตร คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบกิจการ 
อบรมปี 2564 
- ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเส่ียง/เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. เอทีพี 30 
2559 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดีต 



นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์  
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ/ กรรมการบริหารความเส่ียง / 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

อายุ 46 ปี 

2545 - 2559 ตวัแทนฝ่ายบริหารดา้นคุณภาพ บจ. ฟิลิปส์ อิเลก็ทรอนิกส์ (ปทท) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 : 
ตนเอง : 0.02% (104,650 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : นอ้งสาวนายก าชยั บุญจิรโชติ 

 

นางสาวกุลวรินทร์ ปฐมพชิญสิทธิ์ / ช่ือ-สกุลเดิม :  ณัฐพร นุชประภา 
 ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ 

อายุ 41 ปี 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการฝึกอบรม 
อบรมปี 2564 
หลกัสูตร คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบกิจการ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2564 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายปฎิบติัการ บมจ.เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท กิจการอ่ืน/: ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2558 - 2564 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายปฎิบติัการ บมจ.เอทีพี 30 
2549 - 2557  หวัหนา้ส่วน ธนาคารกสิกรไทย 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 

 

 

 

 



นางสุกานดา พุทธรักษา / ช่ือ-สกลุเดิม : สุกานดา กิตติตานนท์ 
เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 45 ปี 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สถาบนัราชภฎัสวนสุนนัทา 
ประวัติการฝึกอบรม 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตร อบรมพ้ืนฐานเลขานุการบริษทั ปี 2559 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตร เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยัง่ยืน ประจ าปี 2562 รุ่นท่ี 5 
อบรมปี 2564 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2559 - ปัจจบุนั เลขานุการบริษทั/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท / กิจการอ่ืน : ไม่มี  
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2554 - 2558 ผูจ้ดัการอาคาร บจ. ควอลิต้ี พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 

 รายละเอียดเพ่ิมเติม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เร่ืองกฏบัตรของเลขานุการบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล  บมจ. เอทีพ ี30  บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

1 2 3 4 5 

1 นายชาติชาย พานิชชีวะ x*,4x,5x^14.54 x x,^4.22 x* x,5x,^17.21 x 
2 ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์     x**,#1,5x,^6.27      
3 นายปิยะ เตชากูล 1x,5x,#2,3x,5x*,6x,^14.58      
4 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^14.55 x     
5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/^0.08      
6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*      
7 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ 1x,2x,3x*,6x*      
8 นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร 1x,3x,6x      
9 นางสาวนิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,7x,A,^0.08      
10 นางสาวพรรณี คูหาวลัย ์ 7x,#3      
11 นางสาวโชติกา วีระศิลป์ 7x      
12 นายอธิเมศร์ ฉตัรวรียโ์ชติ 7x      
13 นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,7x,^0.02      
14 นางสาวกุลวรินทร์ ปฐมพิชญสิทธ์ิ 7x      
15 นางสุกานดา พุทธรักษา 7x,//      

 

 

 

 

 

 



ล าดับ ช่ือ - นามสกุล บมจ. เอทีพ ี30 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

6 7 8 9 10 

1 นายชาติชาย พานิชชีวะ x*,4x,5x^14.54 x x x x*,5x* x**,5x** 

2 ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์    x**,#1,5x,^6.27      

3 นายปิยะ เตชากูล 1x,5x,#2,3x,5x*,6x,^14.58      

4 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^14.55   x x  

5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/^0.08      

6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*      

7 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ 1x,2x,3x*,6x*      

8 นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร 1x,3x,6x      

9 นางสาวนิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,7x,A,^0.08      

10 นางสาวพรรณี คูหาวลัย ์ 7x,#3      

11 นางสาวโชติกา วีระศิลป์ 7x      

12 นายอธิเมศร์ ฉตัรวรียโ์ชติ 7x      

13 นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,7x,^0.02      

14 นางสาวกุลวรินทร์ ปฐมพิชญสิทธ์ิ 7x      

15 นางสุกานดา พุทธรักษา 7x,//      

 

 

 

 

 



ล าดับ ช่ือ - นามสกุล บมจ. เอทีพ ี30 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

11 12 13 14 15 

1 นายชาติชาย พานิชชีวะ x*,4x,5x^14.54 x  x x x x 

2 ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์    x**,#1,5x,^6.27      

3 นายปิยะ เตชากูล 1x,5x,#2,3x,5x*,6x,^14.58      

4 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^14.55      

5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/^0.08      

6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*      

7 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ 1x,2x,3x*,6x*      

8 นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร 1x,3x,6x      

9 นางสาวนิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,7x,A,^0.08      

10 นางสาวพรรณี คูหาวลัย ์ 7x,#3      

11 นางสาวโชติกา วีระศิลป์ 7x      

12 นายอธิเมศร์ ฉตัรวรียโ์ชติ 7x      

13 นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,7x,^0.02      

14 นางสาวกุลวรินทร์ ปฐมพิชญสิทธ์ิ 7x      

15 นางสุกานดา พุทธรักษา 7x,//      

 

 

 

 

 



ล าดับ ช่ือ - นามสกุล บมจ. เอทีพ ี30 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

16 17 18 19 20 

1 นายชาติชาย พานิชชีวะ x*,4x,5x^14.54 x 5x,^8.00 x,^5.00 x,^1.68 x 

2 ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์    x**,#1,5x,^6.27 x     

3 นายปิยะ เตชากูล 1x,5x,#2,3x,5x*,6x,^14.58      

4 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^14.55   x,^100.00   

5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/^0.08      

6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*      

7 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ 1x,2x,3x*,6x*      

8 นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร 1x,3x,6x      

9 นางสาวนิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,7x,A,^0.08      

10 นางสาวพรรณี คูหาวลัย ์ 7x,#3      

11 นางสาวโชติกา วีระศิลป์ 7x      

12 นายอธิเมศร์ ฉตัรวรียโ์ชติ 7x      

13 นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,7x,^0.02      

14 นางสาวกุลวรินทร์ ปฐมพิชญสิทธ์ิ 7x      

15 นางสุกานดา พุทธรักษา 7x,//      

 

 

 

 

 



ล าดับ ช่ือ - นามสกุล บมจ. เอทีพ ี30 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

21 22 23 24 25 

1 นายชาติชาย พานิชชีวะ x*,4x,5x^14.54      

2 ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ์    x**,#1,5x,^6.27 #4 x    

3 นายปิยะ เตชากูล 1x,5x,#2,3x,5x*,6x,^14.58   x,^47.25   

4 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^14.55    x,#2^0.30 x 

5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/^0.08      

6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*      

7 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ 1x,2x,3x*,6x*      

8 นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร 1x,3x,6x      

9 นางสาวนิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,7x,A,^0.08      

10 นางสาวพรรณี คูหาวลัย ์ 7x,#3      

11 นางสาวโชติกา วีระศิลป์ 7x      

12 นายอธิเมศร์ ฉตัรวรียโ์ชติ 7x      

13 นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,7x,^0.02      

14 นางสาวกุลวรินทร์ ปฐมพิชญสิทธ์ิ 7x      

15 นางสุกานดา พุทธรักษา 7x,//      

 

 

 

 

 



ล าดับ ช่ือ - นามสกุล บมจ. เอทีพ ี30 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

26 27 28 29 30 

1 นายชาติชาย พานิชชีวะ x*,4x,5x^14.54      

2 ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ ์ x**,#1,5x,^6.27      

3 นายปิยะ เตชากูล 1x,5x,#2,3x,5x*,6x,^14.58      

4 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^14.55 x* x x*^3.00 x*^5.00 x* 

5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/^0.08      

6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*      

7 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ 1x,2x,3x*,6x*      

8 นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร 1x,3x,6x      

9 นางสาวนิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,7x,A,^0.08      

10 นางสาวพรรณี คูหาวลัย ์ 7x,#3      

11 นางสาวโชติกา วีระศิลป์ 7x      

12 นายอธิเมศร์ ฉตัรวรียโ์ชติ 7x      

13 นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,7x,^0.02      

14 นางสาวกุลวรินทร์ ปฐมพิชญสิทธ์ิ 7x      

15 นางสุกานดา พุทธรักษา 7x,//      

 

 

 

 

 



ล าดับ ช่ือ - นามสกุล บมจ. เอทีพ ี30 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

31 32 33 34 35 

1 นายชาติชาย พานิชชีวะ x*,4x,5x^14.54      

2 ดร.วิวฒัน์ กรมดิษฐ ์ x**,#1,5x,^6.27      

3 นายปิยะ เตชากูล 1x,5x,#2,3x,5x*,6x,^14.58      

4 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 1x,^14.55 x*^3.00     

5 นางสุวรรณี ค ามัน่ 1x,2x*,/^0.08      

6 นายก าชยั บุญจิรโชติ 1x,2x,4x*      

7 นายประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์ 1x,2x,3x*,6x*  3x    

8 นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร 1x,3x,6x   x** x  

9 นางสาวนิชานนัท ์รัตนเกต ุ 3x,7x,A,^0.08     x,^99.94 

10 นางสาวพรรณี คูหาวลัย ์ 7x,#3      

11 นางสาวโชติกา วีระศิลป์ 7x      

12 นายอธิเมศร์ ฉตัรวรียโ์ชติ 7x      

13 นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ 3x,7x,^0.02      

14 นางสาวกุลวรินทร์ ปฐมพิชญสิทธ์ิ 7x      

15 นางสุกานดา พุทธรักษา 7x,//      



หมายเหตุ : 

1. x* : ประธานกรรมการ , x** : รองประธานกรรมการ , x : กรรมการ, 1x : กรรมการบริษัท , 2x* : ประธานกรรมการตรวจสอบ , 2x : กรรมการตรวจสอบ , 3x* : ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง, 3x : กรรมการบริหารความเส่ียง, 4x* : ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, 4x : กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, 5x* : 

ประธานกรรมการบริหาร, 5x** : รองประธานกรรมการบริหาร, 5x : กรรมการบริหาร, 6x* : ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี, 6x : กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี, 7x : คณะ

ผูบ้ริหาร, / : กรรมการอิสระ, // : เลขานุการ, ^ : ผูถื้อหุ้นสัดส่วนร้อยละ, #1 : ท่ีปรึกษา, #2 : กรรมการผูจ้ดัการ/CEO, #3 : CFO, #4 : ผูอ้  านวยการอาวุโส และ - : ไม่มีขอ้มูลเปิดเผย

โดยอา้งอิงขอ้มูลจาก DBD 

2. บมจ. เอทีพี 30 โดยเป็นสัดส่วนการถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 แสดงตามส่วนท่ี 1 ขอ้ 3 รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 

3. สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มพานิชชีวะ ประกอบดว้ย 

a. 1! : สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มนายชาติชาย พานิชชีวะ (เก่ียวขอ้งกบั นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทยั พานิชชีวะ / นางสาวอาภาพิศ พานิชชีวะ) 

b. 2! : สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษทั ชาติชีวะ จ ากดั (เก่ียวขอ้งกบั นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทยั พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / น ายสาริศ พานิชชีวะ / 

นางสาวอาภาพิศ พานิชชีวะ) 

c. 3! : สัดส่วนการถือหุ้นโดยผา่นบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) (เก่ียวขอ้งกบั นายชาติชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทยั พานิชชีวะ) 

d. 4! : สัดส่วนการถือหุ้นโดยผา่นบริษทั คาเธ่ยลี์สแพลน จ ากดั (มหาชน) (เก่ียวขอ้งกบั นายชาติชาย พานิชชีวะ) 

e. 5! : สัดส่วนการถือหุ้นโดยผา่นบริษทั ไพลกัษณ์ จ ากดั นายชาติชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทยั พานิชชีวะ (ซ่ึงบริษทัไพลกัษณ์ ถือโดย บริษทัชาติชีวะ จ ากดั) 

 

4. A: นางสาวนิชานนัท ์รัตนเกตุ ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็น รองกรรมการผูจ้ดัการ ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 

 



รายช่ือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
1. บริษทั ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือทีอยู่อาศัย 

2. บริษทั ทีทีแอล อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
 
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมส่ิงทอ โดยด าเนินงานโรงงานป่ันด้าน ทอผ้า ฟอกย้อม 
แต่งส าเร็จเส้นด้าย และผ้าท่ีทอจากเส้นด้ายใยสังเคราะห์ Tetoron และ Rayon 

3. บริษทั ไทยศรีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประกันวินาศภัย 
4. บริษทั คาเธ่ย์ลีส แพลน จ ากัด (มหาชน) ลีสซ่ิง (ให้เช่าทรัพย์สิน) เช่าซ้ือ 

5. บริษทั ค้าไพบูลย์ จ ากัด กิจกรรมโฮลดิง้ท่ีลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก 
6. บริษทั อมตะ ทรานสปอร์ต จ ากัด ด าเนินธุรกิจให้เช่ารถยนต์ พร้อมบริการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

7. บริษทั ทุนไพบูลย์ จ ากัด ประกอบธุรกิจโฮลดิง้ 
8. บริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ ากัด การให้เช่า การขาย การซ้ือและด าเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารชุด

คอนโดมิเนียม 
9. บริษทั โกลบอล เอน็ไวรอน เมนทอล เทคโนโลยี ให้บริการบ าบัดน า้เสียและควบคุมมลภาวะน า้ 

10. บริษัท บางกอก คริสตัล จ ากัด ขายปลีกเคร่ืองแก้ว 
11. บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จ ากัด การให้เช่า การขาย การซ้ือและด าเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ 

12. บริษัท ดทีี แอนด์จี จ ากัด เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ ถือหุ้นใน
บริษัท 

13. บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จ ากัด ให้เช่ารถยนต์ 
14. บริษัท ไพลักษณ์ จ ากัด ประกอบธุรกิจโฮลดิง้ 

15. บริษัท กรมดิษฐ์ พาร์ค จ ากัด การให้เช่าอาคาร พร้อมท้ังให้บริการและสาธารณูปโภค 
16. บริษัท อมตะ ปิโตรเลียม จ ากัด น า้มันเช้ือเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลังงานและสถานีบริการ

น า้มัน 
17. บริษัท ช้างไอแอนด์รีสอร์ท จ ากัด รีสอร์ทและสปา 

18. บริษัท ชาติชีวะ จ ากัด ให้บริการท่ีปรึกษา 
19. บริษัท สีมาธานี จ ากัด ห้องพกั,อาหาร,เคร่ืองด่ืมและอื่นๆ 

20. บริษัท ไพบูลย์ ธุรกิจ จ ากัด ให้เช่าอาคารสถานท่ีและเฟอร์นิเจอร์ 
21. บริษัท อมตะ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) พฒันานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

22. บริษัท อมตะ เนท็เวอร์ค กิจการโทรคมนาคมแบบใชส้ายอื่นๆ ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอื่น 
23. บริษัท แก๊สแอนด์เกียร์ โซลูช่ันส์ จ ากัด จ าหน่ายอุปกรณ์และเคร่ืองใชท้างอุตสาหกรรม 

24. บริษัท อมตะ วี เอน็ จ ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
25. Amata (Vietnam) Joint Stock Company พฒันาอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม 

26. Amata Asia (Myanmar) Limited โฮลดิ้ง 
27. บริษัท อมตะ โฮลดิง้ จ ากัด กิจกรรมของตวัแทนผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้และตวัแทนออกของ (ตวัแทนด าเนิน

พิธีการศุลกากร) 



รายช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
28. Amata Township Long Thanh Joint Stock 

Company 
พฒันาอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม 

29. Amata City Long Thanh Joint Stock Company พฒันาอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม 
30. Amata Asia Limited โฮลดิ้ง 

31. Amata City Ha Long Joint Stock Company พฒันาอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม 
32. บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการส่ือสารมวลชน 

33. บริษัท โตโยต้า ทูโช (ประเทศไทย) จ ากัด เทรดดิ้ง น าเขา้ ส่งออกและตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ในประเทศ 
34. บริษัท ออโต้ พาร์ท ออนไลน์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด 
ซ้ือมาขายไป 

35. บริษัท เอน็ พี อาร์ ทรานส์ ทัวร์  ประกอบกิจการบริการขนส่งพนกังานบริษทัต่างๆ 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 2 
รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

  

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท (compliance) 

 

นางสาวอรอินท์ุ อนิทร์เจริญสุข / ช่ือ-นามสกลุเดิม : อ าภาพร มนพรมมา 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

อายุ 35 ปี 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี สาขาบญัชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
ประวัติการฝึกอบรม 
ประกาศนียบตัร ผูต้รวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) ของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2561) 
หลกัสูตร ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT49) 
หลกัสูตร การบริหารความเส่ียง COSO ERM 2017 ขั้นพ้ืนฐาน 
อบรมปี 2564 
หลกัสูตร วิธีการบริหารเงินธุรกิจท่ีนกับญัชีควรรู้ โดย บริษทั แอคเคา้ติ้ง โคช้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
หลกัสูตร ภาษีมูลค่าเพ่ิม (Value Added Tax : VAT) โดย บริษทั ฝึกอบรมและสัมนาธรรมนิติ จ ากดั 
หลกัสูตร Case Studies ปัญญาการออกและใชใ้บก ากบัภาษี ใบเพ่ิมหน้ี ใบลดหน้ี และการจดัท ารายงานภาษีซ้ือ ภาษีขาย โดย บริษทั 
ฝึกอบรมและสัมนาธรรมนิติ จ ากดั 
หลกัสูตร สรุปสาระส าคญั ประเด็นท่ีควรทราบของ TFRS for PAEs ท่ีตอ้งใช ้และการเปล่ียนแปลงในปี 2564 โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2561 - ปัจจบุนั หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน บมจ.เอทีพี 30 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
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 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 : 
ตนเอง : 0.03% (200,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

 

 

 



เอกสารแนบ 4 
ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิและรายละเอียดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

  

บริษัทไม่มีรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
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คู่มือจรรยาบรรณธุรกจิ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

   

 

 
 

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

 บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) 

 

 
 

 
หมายเลขเอกสาร: ATP-OV-017.001 แกไ้ขคร้ังท่ี: 2 ผูพ้ิจารณา ทบทวน และสอบทาน: คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

ผูอ้นุมตัิ: คณะกรรมการบริษทั 

เร่ิมใชว้นัท่ี: 25 มีนาคม 2558 

 

ฉบบัแกไ้ข 1 เร่ิมใชว้นัท่ี: 26 กุมภาพนัธ์ 2562 

ฉบบัแกไ้ข 2 เร่ิมใชว้นัท่ี: 22 กุมภาพนัธ์ 2565 

วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 

2562 

 

รายงานการประชุม 1/2558  ภายหลงัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั (25 

มีนาคม 2558) 

ฉบบัแกไ้ข 1: รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 

ฉบบัแกไ้ข 2:  

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คร้ังท่ี 1/2565 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 
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กฎบตัรของกรรมการผูจ้ดัการ 35 

กฎบตัรของเลขานุการบริษทั 37 
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นโยบายดา้นแผนสืบทอดต าแหน่งงาน 41 

การประเมินผลปฏิบติังานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั 42 
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▪  นโยบายการปฏิบติัต่อพนกังาน 

▪  นโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ 

▪  นโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือ เจา้หน้ี 

▪  นโยบายการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 

▪  นโยบายการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 
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จรรยาบรรณทางธุรกจิ 

 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จะด าเนินธุรกิจและดูแลให้ผูบ้ริหารและพนกังานถือปฏิบติัตามจริยธรรม

ธุรกิจท่ีก าหนดขึ้น มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินงานตามหลกับรรษทัภิบาล โดยยึดถือหลกัความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความเสมอภาค 

และการส่งเสริมการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ โดยยึดถือปฏิบติั ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ จะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส โดยยึดมัน่ใน

ความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูล้งทุน รวมทั้งสร้างความกา้วหนา้และมีการ

เติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

2. บริษทัฯ จะบริหารงานดว้ยความซ่ือตรง และปฏิบติัตามกฎหมาย มาตรฐาน ขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีมีต่อคู่สัญญาและขอ้

ปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ การบนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้งและการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินอยา่งสม ่าเสมอ 

3. บริษทัฯ จะปรับปรุงการบริหารกระบวนการการปฏิบติังานต่างๆ ให้ดีขึ้นอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขนัให้สูงขึ้น 

4. บริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและสนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยเขา้ไปมีส่วนร่วมตามสถานภาพ

ของบริษทัฯ 

5. บริษทัฯ จะเปิดเผยข่าวสารขอ้มูลของการบริการอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น รวมถึงการเปิดช่องทางการร้องเรียนส าหรับกลุ่ม

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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หลกัในการด าเนินธุรกจิ 

 

1. ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคับ  

• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบติัตนให้อยูใ่นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ินท่ีตั้งท่ี

บริษทัฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ  

• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทัฯ  

• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งไม่กระท าการใด หรือมีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ สนบัสนุน ร่วมมือ เพื่อหลีกเล่ียง

การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบั  

• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานก ากบัดูแล และรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการฝ่าฝืน

หรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบั อยา่งเคร่งครัด 

2. ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ  

2.1 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ  

• ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ ดว้ยความระมดัระวงั โดยใชอ้ยา่งมีจิตส านึกรับผิดชอบ และใชใ้ห้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ เพื่อวตัถุประสงคท์างการด าเนินธุรกิจเท่านั้น  

• ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งช่วยกนัดูแลรักษาและระมดัระวงัไม่ใหท้รัพยสิ์นใดๆ ของบริษทัฯ เส่ือมค่า เสียหาย หรือ สูญ

หาย  

• ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ เม่ือไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ อีกตอ่ไป  

2.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ: บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบั

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ ซ่ึงหมายรวมถึง ช่ือของบริษทัฯ โลโก ้ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัรเคร่ืองหมาย การคา้ ความลบั

ทางการคา้ นวตักรรม ขอ้มูลต่างๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยก าหนดไวด้งัน้ี  

• ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในทุกประเทศท่ีบริษทัฯ เขา้ไปลงทุน 

รวมถึงประกาศ ค าส่ังและระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้ 

• ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งดูแลรักษาและปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย สูญหาย และ

ดูแลให้มีการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ  

• ผูบ้ริหารและพนกังานมีหนา้ท่ีรักษาความลบัทางการคา้และขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัฯ ให้ไดรั้บความปลอดภยัอยา่งดีท่ีสุด  

• ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีบริษทัฯ จดัให้เพื่อธุรกิจของบริษทัฯ เท่านั้น  

• ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไมเ่ปิดเผยรหสัผา่น (password) ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงระบบขอ้มูลของบริษทัฯ แก่ผูอ่ื้นท่ีไม่ไดมี้

ส่วนเก่ียวขอ้ง  

• ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไมเ่ผยแพร่ คดัลอก หรือน าซอฟตแ์วร์ (Software) ผดิกฎหมายมาใชใ้นบริษทัฯ  
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• ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ใชอ้เีมลหรือระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ ในการส่งขอ้ความท่ีหยาบคาย ลามก ก่อกวน 

ข่มขู่ กล่าวร้ายให้กบัผูอ้ืน่ รวมถึงการหลีกเล่ียงเวบ็ไซดท่ี์ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม ตามมาตราท่ีระบุไว้

ใน “พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550”  

• ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ หรือ การน า

ผลงานของผูอ้ื่นไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนหรือบริษทัฯ อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายกบับริษทัฯ 

3. การให้ข้อมูลหรือการให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณชน  

• การให้ขอ้มูลใดๆ เก่ียวกบับริษทัฯ ตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความถูกตอ้ง เป็นจริงและระมดัระวงั โดยบุคคลท่ีไดรั้บการ

มอบหมายให้กระท าการแทนบริษทัฯ 

• บริษทัฯ มอบหมายใหผู้บ้ริหารระดบัสูงหรือกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูมี้อ านาจในการใหข้อ้มูล หรือให้สัมภาษณ์ต่อ

สาธารณชน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ ส่ือมวลชน และบุคคลภายนอก และมีอ านาจในการมอบหมายให้

ผูบ้ริหารท่านอื่นๆ สามารถให้ขอ้มูลไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

4. การรักษาความลับและข้อมูลภายในบริษัทฯ  

• ห้ามมิให้กรรมการและผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในใชโ้อกาสดงักล่าวในการแสวงหาประโยชน์ 

ส่วนตน หรือเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบคุคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขาย 

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  

• การไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ รวมถึงการให้ขอ้มูลใดๆ ในช่วง 1 เดือน (หน่ึงเดือน) ของกรรมการและผูบ้ริหาร 

ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลอ่ืนใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือป้องกนัการแสวงหาผลประโยชนจ์ากการใชข้อ้มูล

ภายในของบริษทัฯ ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน และอาจส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของราคาซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ 

• กรรมการและผูบ้ริหารตามค านิยามของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทุกท่านรับทราบหนา้ท่ีในการรายงานการ 

เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยทนัทีไม่เกิน 3 วนั (สามวนั) ท าการหลงัจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์อง

บริษทัฯ  

• การไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัทางธุรกิจของบริษทัฯ ต่อบคุคลภายนอก แมว่้าจะพน้สภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังานของบริษทัฯ ไปแลว้ก็ตาม 
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จรรยาบรรณและข้อพงึปฏิบัติส าหรับกรรมการ 

 

จรรยาบรรณของคณะกรรมการฉบบัน้ี จดัท าขึ้นโดยมีจดุประสงคเ์พ่ือให้กรรมการของบริษทัฯ ยึดถือเป็นแนวทางใน

การปฏิบติัตน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงเป็นไปตามเจตนารมณ์และหลกัการ รวมถึงมาตรฐานดา้น

จริยธรรม เพื่อประโยชน์ต่อบริษทัฯ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นๆ โดยคณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดนโยบายใน

การบริหารองคก์รและวางหลกัการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อให้การด าเนินกิจการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม

วตัถุประสงคข์อง วิสัยทศัน์และ พนัธกิจ เพื่อให้บริษทัฯ ไดรั้บความเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจจากผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และ

สาธารณชนทัว่ไป ส่งผลให้กรรมการของบริษทัฯ ทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตาม ขอ้บญัญติัและเจตนารมณ์ของกฎหมายดว้ยความ

รอบคอบและเอาใจใส่ รวมถึงการปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีตอ่พนกังาน  

 

ขอ้พึงปฏิบติัและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

1.  หน้าท่ีต่อบริษัทฯ  

1.1  อุทิศเวลาให้บริษทัฯ อยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติัภารกิจในฐานะกรรมการบริษทัตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ  

1.2  ใชดุ้ลยพินิจท่ีเป็นอิสระในการก ากบัดูแลกิจการ  

1.3  มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นค านึงถึงสิทธิประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นๆ โดยยดึถือหลกัจรรยาบรรณ และปฏิบติั

ตามกฎหมาย  

1.4  สรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีศกัยภาพ สามารถอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

1.5  ดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานเร่ืองท่ีส าคญัของบริษทัฯ เพื่อให้การด าเนินกิจการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.6  แจง้ให้บริษทัฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร กรณีท่ีกรรมการไปเป็นกรรมการท่ีปรึกษาในบริษทัฯ องคก์ร หรือ สมาคม

อื่นใด การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์ของบริษทัฯ และการประกอบหนา้ท่ีโดยตรง หรือเขา้ไปเป็นผู ้

ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซ่ึงอาจมีผลประโยชน์หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางธุรกิจต่อบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นในกิจการใดๆ 

ซ่ึงอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางธุรกิจต่อบริษทัฯ  

 

2.  หน้าท่ีต่อผู้ถือหุ้น  

2.1  ก ากบัดูแลเพื่อใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจไดว่้า บริษทัฯ มีสถานะทางการเงิน การบริหาร และการจดัการท่ีเหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิด

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อผูถื้อหุน้  

2.2  ก ากบัดูแลเพ่ือใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจไดว่้า บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญัครบถว้นถูกตอ้ง เป็นความจริง ทนัเวลา  

2.3  ก ากบัดูแลเพ่ือใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจไดว่้า บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัและเคารพต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเสมอภาค และเท่า

เทียมกนั  

2.4  ก ากบัดูแลเพ่ือใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจไดว่้า บริษทัฯใหค้  าช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและสถานะ ทางการเงินของ

บริษทัฯ เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูล  
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2.5  ก ากบัดูแลเพ่ือใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจไดว่้า บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อขอ้เสนอแนะต่างๆ ของผูถื้อหุ้น และน าขอ้เสนอแนะท่ีดี

ไปปฏิบติัให้เกิดประโยชนต์่อการด าเนินงาน  

 

3.  หน้าท่ีต่อพนกังาน  

3.1  ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบติัตอ่ผูใ้ดผูห้น่ึงเน่ืองจากความแตกตา่งในเร่ืองเช้ือชาติ 

ศาสนา สัญชาติ เพศ อาย ุพ้ืนฐานการศึกษา หรือความชอบส่วนตวั  

3.2  พึงรับฟังความคดิเห็นหรือขอ้เสนอแนะของพนกังาน และพิจารณาน าไปใชใ้นทางท่ีเป็นประโยชนต์อ่บริษทัฯ  

3.3  ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางออ้ม  

 

4.  หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 

4.1  ก ากบัดูแลเพ่ือใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจไดว่้า บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง  

4.2  ก ากบัดูแลเพ่ือใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจไดว่้า บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อผลกระทบท่ีจะเกิดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ชุมชน สังคม

และส่ิงแวดลอ้ม  

 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

1.  เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทกุคร้ัง ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้จะแจง้ให้บริษทัฯ ทราบ

ล่วงหนา้  

2.  หาขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ  

3.  ศึกษาถึงขอ้กฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัฯ  

4.  ใชเ้วลาอยา่งเพียงพอในการพิจารณาขอ้มูลเป็นการล่วงหนา้ดว้ยความรอบคอบ  

5.  พิจารณาและให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ กรณีท่ีกรรมการท่านใดไม่เห็นดว้ยกบัมติของท่ีประชุม กรรมการท่านนั้น

สามารถก าหนดให้มีการบนัทึกความเห็นแยง้ไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

6.  ส่งเสริมให้มีการส่ือสารระหว่างคณะกรรมการและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจไดว่้าการ ปฏิบติังาน

ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นไปอยา่งมีอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร และฝ่าย

ตรวจสอบภายใน  

7.  ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง รวมถึง มาตรฐาน

ธุรกิจและจริยธรรม  

8.  ในกรณีมีขอ้สงสัยใดๆ คณะกรรมการสามารถขอขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือค าช้ีแจงจากฝ่ายบริหารหรือท่ีปรึกษาของบริษทัฯ  

9.  ไม่กระท าการใดๆ ท่ีอาจเป็นขอ้ครหาในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตและเท่ียงธรรม โดยหลีกเล่ียงทั้งโดยตนเอง และ

ครอบครัวในการเรียกรับหรือยินยอมจะรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจของบริษทัฯ  
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จรรยาบรรณและข้อพงึปฏิบัติส าหรับผู้บริหารและพนักงาน 

  

1. ข้อพงึปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร 

 ผูบ้ริหาร หมายถึง พนกังานท่ีมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา นอกจากผูบ้ริหารจะตอ้งพึงปฏิบติัในจรรยาบรรณทุกๆ ขอ้ในฐานะท่ี

เป็นพนกังานคนหน่ึงของบริษทัฯ แลว้ ผูบ้ริหารตอ้งมีแนวทางปฏิบติัท่ีดี เพื่อเสริมสร้างการเป็นผูบ้ริหารท่ีดีในฐานะผูบ้งัคบับญัชา

ของพนกังาน จะตอ้งเป็นผูน้ าและเป็นแบบอยา่งในการประพฤติปฏิบติัท่ีดีให้แก่พนกังานโดยทัว่ไปดว้ย จึงก าหนดแนวทางปฏิบติั

ส าหรับผูบ้ริหารไว ้ดงัน้ี 

1.1 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 

  ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรอบคอบเอาใจใส่ และมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล ไม่หา

ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพอ้งจากขอ้มูลองคก์รซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัของ

องคก์รต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ด าเนินการใดๆ อนัเป็นลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

1.2 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อพนกังาน 

  ผูบ้ริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยไม่ล าเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพใน

ความก้าวหน้า และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเร่ือง

จรรยาบรรณท่ีพนกังานตอ้งพึงปฏิบติั จดัสวสัดิการให้พนกังานอยา่งเหมาะสมและปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุจริตใจ 

รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยา่งมีเหตุผล 

1.3 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อลูกคา้ 

 ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัต่อลูกคา้ตามขอ้ปฏิบติัจริยธรรมธุรกิจท่ีกิจการก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

1.4 ผูบ้ริหารต่อคู่คา้ 

 ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่ชอบธรรมจากคู่คา้ และหาก

ปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดไม่ได ้ให้รีบแจง้คู่คา้ทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

1.5 ผูบ้ริหารต่อคู่แข่งทางการคา้ 

 ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบั

ของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีไม่สุจริต 

1.6 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัหรือควบคุมให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งและรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง

ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุนและอาสาท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

 

2. ข้อพงึปฏิบัติส าหรับพนักงาน 

2.1 พนกังานพึงปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และดว้ยความอุตสาหะ ขยนัหมัน่เพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ท างานให้ดีย่ิงขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและบริษทัฯ 

2.2 พนกังานพึงประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานของบริษทัฯ โดยเคร่งครัด 
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2.3 พนกังานพึงให้ความเคารพและเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชาท่ีส่ังการโดยชอบดว้ยนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบั 

2.4 พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันและเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ ซ่ึงจะ

น าไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่นและบริษทัฯ 

2.5 พนกังานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั หลีกเล่ียงการน าขอ้มูลหรือเร่ืองราวของผูอ่ื้น ทั้งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

การปฏิบติังานและเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผย หรือวิพากษวิ์จารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนกังานและ

ต่อบริษทัฯ 

2.6 พนกังานพึงหลีกเล่ียงการรับของขวญัใดๆ ท่ีอาจท าให้ตนเองรู้สึกอึดอดัในการปฏิบติัหน้าท่ีในภายหน้า หากหลีกเล่ียง

ไม่ได ้ให้แจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบในทนัที 

2.7 พนกังานไม่ใชต้  าแหน่งหน้าท่ีหรือประโยชน์จากหนา้ท่ีการงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพรรคพวกหรือท าธุรกิจ

แข่งขนักบับริษทัฯ 

2.8 พนกังานพึงปฏิบติัต่อลูกคา้ คู่คา้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและดว้ยความเสมอภาค 

2.9 พนกังานพึงรักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และองคก์รอยา่งเคร่งครัด 

2.10 พนกังานพึงรายงานเร่ืองท่ีไดรั้บทราบให้ผูบ้งัคบับญัชาโดยมิชกัชา้ เม่ือเร่ืองท่ีรับทราบอาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินงาน

หรือช่ือเสียงของบริษทัฯ 

2.11 พนกังานพึงรักษา ดูแลสิทธิประโยชน์และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้มีสภาพดี ให้ไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ี ประหยดั มิ

ให้ส้ินเปลืองสูญเปล่า เสียหาย หรือเส่ือมสลายก่อนเวลาอนัสมควร 

 

การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษทัฯ 

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ และ

ทรัพยสิ์นภายใตก้ารดูแลของบริษทัฯ อยา่งมี ประสิทธิภาพ โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี  

1) ใชท้รัพยสิ์นในการด าเนินธุรกิจโดยไม่น าทรัพยสิ์นดงักล่าวไปใชเ้พื่อประโยชน์ ส่วนตนหรือบคุคลภายนอก  

2) ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพยสิ์นมิให้สูญหาย ช ารุด หรือน าไปใชใ้นทางท่ีผดิ เสมือนวิญญูชนพึงรักษา

ทรัพยสิ์นของตนเอง ขจดัการแสวงหาประโยชน์อนัมิควรไดโ้ดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม  

3) ไม่ใชค้อมพิวเตอร์ท าลาย ละเมิด สอดแนม แกไ้ขแฟ้มขอ้มูลของผูอ้ื่น หรือ สร้างหลกัฐานท่ีเป็นเทจ็ อนัอาจ

ก่อให้เกิดการโจรกรรมขอ้มูลข่าวสาร และจดัให้ มีการรักษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

สอดคลอ้งตาม มาตรฐานสากล  

4) ใชอ้ีเมลและอินเทอร์เน็ต (Internet) ท่ีจดัให้เพื่อธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งระมดัระวงัและไม่น ามาซ่ึงความเส่ือม

เสียช่ือเสียงของบริษทัฯ  

5) เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผูอ้ืน่ใชร้หสัผา่น (Password) ของตนส าหรับเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศต่างๆ ของ

บริษทัฯ  

6) ไม่น าทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ ไปท าซ ้า ดดัแปลงหรือกระท าการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือ

ประโยชนข์องผูอ้ืน่ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯ  
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7) รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิหรืออาจน าไปสู่การละเมิดสิทธิหรือการ

กระท าท่ีอาจก่อให้เกิดขอ้พิพาทเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ  

8) ดูแลให้มีการจดัเก็บเอกสารท่ีส าคญัของบริษทัฯ ใหค้รบถว้นตามเวลาท่ีกฎหมาย หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

ก าหนด และเม่ือพน้ช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งเก็บรักษาเอกสารแลว้ พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งดูแลให้มีการท าลายดว้ย

วิธีท่ีเหมาะสม  

 

บทก าหนดโทษ 

กรณีท่ีฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ให้พิจารณาไปตาม

โครงสร้างการจดัองคก์รของบริษทัฯ และระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ทั้งน้ี ให้แต่ละฝ่ายเป็นผูพิ้จารณาเองในเบ้ืองตน้ 

และสรุปเร่ืองส่งต่อให้ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง และสายงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป เพื่อตดัสินความผิด ทั้งระบุโทษตามความเหมาะสม

ต่อไป แต่หากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยูใ่นวินิจฉยัของตน้

สังกดั ก็ให้น าเร่ืองเขา้สู่ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาหาขอ้สรุป และก าหนดโทษต่อไป 

การก าหนดโทษ ดงัน้ี 

1) ตกัเตือนดว้ยวาจา 

2) ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ 

3) ตดัค่าจา้ง 

4) พกังาน 

5) เลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

6) ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียในการแจง้ เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน เม่ือพบเร่ืองท่ีอาจ

เป็นการกระท า ผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนกังานในบริษทัฯ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเป็นปัญหาและ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทัฯ รวมทั้งการรับขอ้ร้องเรียนในกรณีท่ีพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ไดรั้บ

ความเป็นธรรม โดยผา่นช่องทางและกระบวนการท่ีบริษทัฯ ก าหนด บริษทัฯจะรับฟังและด าเนินการกบัทุกขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอ

ภาค โปร่งใสและ เป็นธรรม โดยมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนท่ีเป็นระบบและยติุธรรม ขอ้มูล ของผูร้้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้

เป็นความลบัของบริษทัฯ มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน ดงัน้ี 
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1) ผูร้้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัหรือความ

เสียหาย  

2) บริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั และค านึงถึงความปลอดภยัของผูร้้องเรียน โดยก าหนดมาตรการ

คุม้ครองผูร้้องเรียนท่ีเป็นพนกังาน รวมถึง ผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง จะไดรั้บความคุม้ครองจากการ 

ปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจง้ขอ้ร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบติังาน เปล่ียนต าแหน่งงาน 

เลิกจา้ง เป็นตน้ 
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จรรยาบรรณและข้อพงึปฏิบัติส าหรับนักลงทุนสัมพนัธ์ 

 

นกัลงทุนสัมพนัธ์เป็นตวัแทนในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนรายบคุคล บริษทัหลกัทรัยพ ์

ผูส่ื้อข่าว และประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ผา่นช่องทางและวิธีการท่ีหลากหลาย ซ่ึงการให้ขอ้มูลหรือการ

เปิดเผยขอ้มูลจะตอ้งท าอยา่งสม ่าเสมอ ครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัการณ์ เป็นขอ้เทจ็จริงทั้งเชิงบวกและลบ โดยการเปิดเผยขอ้มูลตอ้ง

ด าเนินการอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม และสอดคลอ้งกบักฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้น นกัลงทนุสัมพนัธ์จึงตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยึดจรรยาบรรณนกัลงทุน

สัมพนัธ์ ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เท่ียงธรรม และมีความรับผิดชอบ 

2. เปิดเผยขอ้มูล ข่าวสารท่ีจ าเป็นอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน ทนัเวลา และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยละเวน้การใชถ้อ้ยค า หรือ

รูปแบบที่ไม่เหมาะสม ท่ีอาจท าให้เกิดความเขา้ใจผิดต่อหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

3. เปิดโอกาสใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งทกุกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้

4. ห้ามน าเสนอขอ้มูลท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ หรืออาจจะกระทบต่อการตดัสินใจลงทุน หรือกระทบสิทธิ

ประโยชนข์องผูถื้อหุ้น ก่อนการเผยแพร่อยา่งเป็นทางการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5. ห้ามเปิดเผยขอ้มูลท่ียงัไม่มีผลสรุป หรืออยูร่ะหว่างการเจรจา ซ่ึงมีความไม่แน่นอน หรือการคาดคะเนเกินจริง 

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นท่ีตั้ง 

7. สร้างความเช่ือมัน่ เสริมสร้างภาพลกัษณ์ และทศันคติท่ีดีของบริษทัฯ ตลอดจนสร้างความสัมพนัธ์อนัดีแก่ทุกฝ่าย 

8. รักษาความลบัของบริษทัฯ และหลีกเล่ียงการกระท าการหรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ

ตนเองโดยอาศยัขอ้มูลภายในบริษทัฯ 

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรู้ ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี มีความเป็นมืออาชีพ และหมัน่ศึกษาหาความรู้เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพ

ในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 

10. ปฏิบติัตามแนวทางการไม่รับนดันกัลงทุนหรือนกัวิเคราะห์ในช่วงใกลป้ระกาศงบการเงินแนวปฏิบติัในการซ้ือขายหุ้นท่ี

บริษทัฯ ไดก้ าหนดไว ้

11. ไม่ซ้ือ/ขายหุ้นของบริษทัฯ ในช่วงก่อนและหลงัวนัประกาศผลประกอบการ 

12. ปฏิบติังานสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ ขอ้ก าหนด ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงหน่วยงานก ากบัดูแล 
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 

 

 บริษทัฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัอยา่งย่ิงต่อการก ากบัดูแลกิจการ นอกจากคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งเคร่งครัดใน

การปฏิบติัหน้าท่ีตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ บริษทัฯ จึงไดก้ าหนด

นโยบายในการก ากบัดูแลกิจการเพื่อเนน้ถึงบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัให้สอดคลอ้งกบัหลกัการการก ากบัดูแลกิจการ

ท่ีดี ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน (เจ็ดคน) และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 

2. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ โดยมี

กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 (หน่ึงในสาม) และไม่น้อยกว่า 3 คน (สามคน) คุณสมบติัของกรรมการอิสระเป็นไป

ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

3. คณะกรรมการบริษทัเลือกกรรมการคนหน่ึงจากกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นประธานกรรมการ 

4. คณะกรรมการเลือกบุคคลหน่ึงท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั เลขานุการคณะกรรมการบริษทัจะเป็น

กรรมการหรือไม่ก็ได ้

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

1. กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และ

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ี

จะไดรั้บการไวว้างใจในการบริหารกิจการท่ีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์

2. มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ในการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัฯ และสามารถอุทิศ

เวลาไดอ้ย่างเต็มท่ีในการปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ ซ่ึงจะพิจารณาโดยไม่จ ากดัเพศ เช้ือชาติ ศาสนา อายุและ

ความสามารถเฉพาะดา้นอื่นๆ 

3. มีภาวะผูน้ า และสามารถควบคุมการด าเนินการของผูบ้ริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซ่ือสัตยสุ์จริต และระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ และให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของผูถื้อหุ้น 

2. มีหน้าท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษทัฯ และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร

ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีปนระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด

ให้แก่ผูถื้อหุ้น และการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน  
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3. รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั

ต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น มีมาตรฐานและโปร่งใส 

4. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษทัฯ ท่ีตน

เป็นกรรมการอยา่งแทจ้ริง 

5. ประเมินการปฏิบติังานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง ตามท่ีกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนน าเสนอ เพื่อน าเสนอต่อผูถื้อหุ้นในการพิจารณาอนุมติั 

6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารโดยให้มีความตั้งใจและระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 

7. ก ากบัดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน และวดัผลได ้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมาย

ในการปฏิบติังาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได ้สมเหตุสมผล 

8. ก ากบัดูแลให้มีการด าเนินธุรกิจ และปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม 

9. ก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

10. พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ านาจการบริหารการ

ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และรายการอื่นใดท่ีกฎหมายก าหนด 

11. ก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมติัในการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของบริษทัฯให้คณะ

หรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งโดยจดัท าเป็นคู่มืออ านาจการด าเนินการ และ

ก าหนดให้มีการทบทวนให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

12. จดัให้มีระบบญัชีการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลจดัให้มีกระบวนการในการประเมิน

ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

13. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและพิจารณาค่าสอบบญัชีประจ าปี เพ่ือน าเสนอต่อผูถื้อหุ้นในการ

พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

14. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี

ไวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเร่ืองส าคญัต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจด

ทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

15. ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้

16. คณะกรรมการตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองและประเมินผลปฏิบติังานโดยรวม 

 

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและวาระการด ารงต าแหน่ง 

การเลือกตั้งกรรมการของบริษทัให้กระท าโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ให้กระท าตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง (หน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง) 
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2. ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใชวิ้ธีออกเสียงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายๆ คน 

ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ัง ผูถื้อหุ้นตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนเสียงท่ีมี ทั้งหมดจะ

แบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้ดงันั้น ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้ง

กรรมการเพื่อให้ผูใ้ดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหน่ึงแห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนได ้(ลงคะแนนแบบ NON-

CUMULATIVE เท่านั้น) 

3. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ผูเ้ป็นประธานท่ีประชุม

เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

4. ให้คณะกรรมการบริษทัมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี) กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามขอ้น้ี 

 จะเลือกตั้งให้เขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้นอกจากพน้ตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งอีกเม่ือ 

▪ ตาย 

▪ ลาออก 

▪ ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน 

▪ ท่ีประชุมมีมติให้ออก 

▪ ศาลมีค าส่ังให้ออก 

5. เม่ือกรรมการคนใดลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกของตนให้ท่ีนายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

 

การประชุมคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งนอ้ยทกุ 3 เดือน (สาม

เดือน) ในการประชุมกรรมการตอ้งแสดงความเห็นและใชดุ้ลยพินิจอยา่งเป็นอิสระ กรรมการควรเขา้ประชุมทุกคร้ัง 

นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซ่ึงตอ้งแจง้ต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ บริษทัฯ ตอ้งรายงานจ านวน

คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจ าปี ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ังเพ่ือให้

คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหนา้ เลขานุการคณะกรรมการตอ้งจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุก

ท่านเพื่อให้ทราบถึงวนัเวลาสถานท่ีและวาระการประชุม โดยจดัส่งเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั (เจด็วนั) และเป็น 

ผูร้วบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพื่อจดัส่งให้คณะกรรมการล่วงหนา้ และเอกสาร

ดงักล่าวตอ้งใหข้อ้มูลท่ีเพียงพอตอ่การตดัสินใจ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งเป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการ

คณะกรรมการจะตอ้งเป็นผูบ้นัทึกประเดน็ในการประชุม เพ่ือจดัท าเป็นรายงานการประชุม ซ่ึงตอ้งมีเน้ือหาสาระ

ครบถว้น และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วนั (สิบส่ีวนั) นบัตั้งแต่วนัประชุมเสร็จส้ินเพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการ 

ลงนามและตอ้งจดัให้มีระบบจดัเก็บท่ีดี สะดวกต่อการคน้หาและรักษาความลบัไดดี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 

3. การออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือเอาความเห็นท่ีเป็นส่วนเสียงขา้งมากเป็นส าคญั ในกรณีท่ีคะแนน

เสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด อยา่งไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการ

บริษทัคนอื่นๆ ท่ีมิไดล้งมติเห็นดว้ยให้ระบุไวใ้นรายงานการประชุม 
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ค่าตอบแทน  

กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก าหนดและเสนอขออนุมติัจาก

ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นสามญัประจ าปี โดยโครงสร้างและองคป์ระกอบของค่าตอบแทนท่ีก าหนดจะตอ้งเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมายและอยู่ในระดับท่ีสามารถจูงใจ และรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไวไ้ด้  หรือ

เทียบเคียงไดใ้นอุตสาหกรรมระดบัเดียวกนั  

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  

คณะกรรมการกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง ปีละ 1 คร้ัง (หน่ึงคร้ัง) 
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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความส าคญัของระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจึงไดพิ้จารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประกอบดว้ยคณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระท าหน้าท่ีตรวจสอบการด าเนินกิจการของบริษทัฯ สอบทานประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในเพ่ือให้มีความมัน่ใจว่าการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

สอดคลอ้งตามระเบียบการปฏิบติังานท่ีดี การบริหารกิจการด าเนินไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบยงัท าหน้าท่ีในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงาน

ทางการเงินของบริษทัฯ มีความน่าเช่ือถือ มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้นถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กก าหนดท่ี

เก่ียวขอ้ง สร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือแก่ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียว่า ไดมี้การตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการอย่าง

รอบคอบ มีความยุติธรรมโปร่งใส และมีการด าเนินธุรกิจตามหลักการการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ บริษัทจึง

เห็นสมควรก าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบไวด้งัต่อไปน้ี 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน (สามคน) 

2. กรรมการตรวจสอบมีทกัษะความช านาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน 

(หน่ึงคน) ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นบญัชีหรือการเงิน 

3. ให้คณะกรรมการของบริษทัเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาจเป็นหัวหน้าสายงาน

ตรวจสอบภายใน หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษทัฯ มีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หน่ึง) ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี นบัรวมถึงการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกรรมการอิสระรายนั้นๆ 

ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจ

ควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมบริษทัฯ เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี (สองปี) ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
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 ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู ้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส 

พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการ

เสนอเป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจ

ควบคุมบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ

หุ้นท่ีมีนยัหรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี (สองปี) 

ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจ

ควบคุมบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมบริษทัฯ สังกดัอยู่ เวน้แต่จะพน้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี (สองปี) ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง

ไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2,000,000 บาท (สองลา้นบาท) ต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุมม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทาง

วิชาชีพนั้น เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี (สองปี) ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 (หน่ึง) ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่ง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 

10. กรรมการอิสระตามคุณสมบติัขา้งตน้ อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินงาน 

ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุม

บริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้งไตรมาสและประจ าปี 

2. สอบทานให้บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ให้มีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน

การพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ

ตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นส่ิงส าคญั ให้

หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และน าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแกไ้ข

ระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญัและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบริษทั โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และ

ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

3. สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งป

ประเทศไทย นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอ

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย

จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง (หน่ึงคร้ัง) 

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ในเร่ืองดงักล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งน้ี 

เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ 

7. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

8. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง (ส่ีคร้ัง) 

9. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

(2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

(3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(7) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร  
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(8) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

10. ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของ

บริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น เขา้ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 

11. ให้มีอ านาจว่าจา้งท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษทัฯ มาให้ความเห็นหรือให้ค  าปรึกษากรณีจ าเป็น 

12. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้ง

ปัญหา, อุปสรรคในการปฏิบติังานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบติังานไม่บรรลุวตัถุประสงค์ในการจดัตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทัทราบทุกปี 

13. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

14. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติังานภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามค าส่ังของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยตรงต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และบุคคลทัว่ไป 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ มีดงัน้ี 

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี)  และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่ง

ตามวาระ อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จาก

ต าแหน่งเม่ือ 

▪ ตาย 

▪ ลาออก 

▪ ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรน้ี หรือตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

▪ พน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั โดยควรแจง้เป็นหนงัสือ

ล่วงหน้าอย่างนอ้ย 1 เดือน (หน่ึงเดือน) พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติั โดยบริษทัฯ จะแจง้เร่ือง

การลาออกพร้อมส าเนาหนงัสือลาออกให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จาก

ต าแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากต าแหน่งตอ้งรักษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินการต่อไปก่อน

จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 
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3. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทัฯ

แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน  90 วนั (เก้าสิบวนั) เพื่อให้กรรมการ

ตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นต าแหน่ง

ไดเ้พียงวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 

 

การประชุม 

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายใน และเร่ืองอื่นๆ อย่าง

นอ้ยปีละ 4 คร้ัง (ส่ีคร้ัง) โดยก าหนดให้เรียกประชุมหรือให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ

เพื่อพิจารณาเร่ืองจ าเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ไดต้ามแต่จะเห็นสมควร 

2. กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 

3. การออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็นท่ีเป็นส่วนเสียงขา้งมากเป็นส าคญั กรณีท่ีคะแนน

เสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด อย่างไรก็ตามความเห็นของกรรมการ

ตรวจสอบคนอื่นๆ ท่ีมิไดล้งมติเห็นดว้ยให้น าเสนอเป็นความเห็นแยง้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวถดัไปทราบ

ทุกคร้ัง 

5. ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

2. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร 

(1) รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายหรือขอ้ก าหนดใดๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อฐานะทาง

การเงินและผลการด าเนินงาน และไดมี้การหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารแลว้ว่าตอ้งด าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไข เม่ือครบก าหนดเวลาท่ีก าหนดไวร่้วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการ

ด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าว

โดยตรงต่อส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้
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การรายงานของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.1 รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการรบริษทัถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมน าส่งแบบแจง้รายช่ือ

และขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.2 น าส่งหนงัสือรับรองและประวติัของกรรมการตรวจสอบพร้อมรายงานมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 3 วนั (สามวนั) นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้งกรรมการ

ตรวจสอบ 

2. การเปล่ียนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัถึงการเปล่ียนแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.2 น าส่งหนังสือรับรองและประวติัของกรรมการตรวจสอบส าหรับกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่

พร้อมการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัถึงการเปล่ียนแปลงหหน้าท่ีและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนั (สามวนั) นบัแต่วนัท่ีมี

มติของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 

ค่าตอบแทน  

กรรมการตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก าหนดและเสนอขออนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี โดยโครงสร้างและองคป์ระกอบของค่าตอบแทนท่ีก าหนดจะตอ้งเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีความ

รับผิดชอบท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมายและอยู่ในระดับท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไวไ้ด้ หรือ

เทียบเคียงไดใ้นอุตสาหกรรมระดบัเดียวกนั  

 

การประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีในการประเมินผลการปฎิบติังานของตนเองและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั

เพื่อทราบปีละ  1 คร้ัง (หน่ึงคร้ัง) 
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการควบคุมการบริหารงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายจึง

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้นโดยให้มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการประกอบดว้ย ผูมี้ความเขา้ใจ

ในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ จ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน(สามท่าน) และตอ้งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 

ท่าน (หน่ึงท่าน) 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั  

3. ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบัประธานกรรมการบริษทั 

4. ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยอาจเป็นหัวหนา้

สายงานสนบัสนุนธุรกิจ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร 

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. มีความรู้ความช านาญ และความเขา้ใจเก่ียวกบัความเส่ียงของกิจการ  

2. กรรมการบริหารความเส่ียงสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริหารความเส่ียงให้

บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. ก าหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

2. ก ากบัดูแลและสนบัสนุนให้มีการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงองคก์ร สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายทาง

ธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3. พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์ร และให้ขอ้คิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการ

ก าหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา และการพฒันาระบบการจดัการบริหารความเส่ียงองคก์รให้มีประสิทธิภาพอย่าง

ต่อเน่ือง 

4. รายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์รให้คณะกรรมการรับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตุการณ์ส าคญั ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อรับทราบและพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

5. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง (สองคร้ัง) 

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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การแต่งตั้งกรรมการบริหารความเส่ียงและวาระการด ารงต าแหน่ง 

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงปฏิบติังานภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามค าส่ังของคณะกรรมการ

บริษทั คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยตรงต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และบุคคล

ทัว่ไป 

2. ให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี)  และตามวาระการด ารงต าแหน่งของ

การเป็นกรรมการ ซ่ึงเม่ือพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้อาจไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก นอกจากการพน้

ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการบริหารความเส่ียงพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

▪ ตาย 

▪ ลาออก 

▪ ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรน้ี หรือตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

▪ พน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทั

แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีจ านวนครบถว้น

ตามท่ีไดก าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัน้ี โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการบริหารความเส่ียงจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ี

เหลืออยูข่องกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีตนเขา้มาแทน 

  

การประชุม 

1. ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง (สองคร้ัง) และกรรมการบริหารความเส่ียง

อาจเรียกประชุมเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควร หรือเม่ือมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเส่ียง หรือประธานกรรมการ

บริษทัให้พิจารณาประเด็นปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้งหารือร่วมกนัโดยอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของ

บริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารขอ้มูลท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้ง หรือจ าเป็น 

2. ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได้ ให้ประธาน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมอบหมายกรรมการคนใดคนหน่ึง หรือกรรมการในท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคน

หน่ึงให้ปฏิบติัหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมแทน  

3. ในกรณีท่ีกรรมการไม่สามารถมาประชุมได ้ให้กรรมการแจง้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยวาจาหรือ

อาจส่งหนงัสือลาประชุม  

4. กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 

5. มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากเป็นเกณฑใ์นการลงมติของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ ทุกคนมีคะแนนเสียงคนละ 

1 เสียง (หน่ึงเสียง) และให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ กรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้  ประธานในท่ีประชุมออก

เสียงเพ่ิมอีก 1 เสียง (หน่ึงเสียง) เพ่ือเป็นการช้ีขาด ซ่ึงเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไม่มีสิทธิออกเสียง  



 

หนา้  23 

 

    คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

6. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการ  เตรียมความพร้อมส าหรับการประชุม ไดแ้ก่ การ

จดัเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสาร  ประกอบการประชุม รวมถึงการจดัส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการ

ประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้กบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทกุท่าน ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั (สาม

วนั) ก่อนการ ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทัฯ จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธี

อื่นและก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ และมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการจัดท ารายงานการประชุมส่งให้กับ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุกท่านภายใน 14 วนั (สิบส่ีวนั) ภายหลงัการประชุมเสร็จส้ิน  

7. การลงมติของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหน่ึงว่าได้

มีการประชุมลงมติแลว้เม่ือกรรมการบริหารความเส่ียงทุกคนไดล้งลายมือช่ือรับรองไวใ้นมตินั้นๆ 

 

ค่าตอบแทน  

กรรมการบริหารความเส่ียงไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก าหนดและเสนอขอ

อนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจ าปี โดยโครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนท่ีก าหนดจะต้องเหมาะสมกบั

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บมอบหมายและอยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพ

ไวไ้ด ้หรือเทียบเคียงไดใ้นอุตสาหกรรมระดบัเดียวกนั  

 

การประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียมีหน้าท่ีในการประเมินผลการปฎิบติังานของตนเองและรายงานผลต่อคณะกรรมการ

บริษทัเพื่อทราบปีละ  1 คร้ัง (หน่ึงคร้ัง) 

 

การรายงาน 

ให้ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษทัรับทราบผลการ

บริหารความเส่ียง หรือส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขอย่างมีนยัส าคญัในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบทุกคร้ัง เพ่ือ

ตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัฯ รวมถึงปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององคก์รในอนาคต 
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กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการควบคุมการบริหารงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายจึง

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อดูแลรับผิดชอบการพิจารณาหลกัเกณฑ์ และกระบวนการสรร

หาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร คดัเลือกบุคคลตามกระบวนการ

สรรหาท่ีไดก้ าหนดไวแ้ละพิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุดของ

องคก์ร เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนท่ีจะน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั  

องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ริหารอย่างน้อย 3 คน (สามคน) โดย

กรรมการมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

2. คณกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั 

3. กรรมการอิสระด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. มีคุณสมบติัและไม่มีคุณสมบติัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นกรรมการอิสระตอ้งมีความเป็นอิสระตามหลกัการก ากบัและดูแลกิจการ- 

ท่ีดี  

3. เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนและสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. การปฏิบติังานดา้นการสรรหา 

1.1 คดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการของบริษทัฯ หรือกรรมการใน

คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ รวมถึงในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ว่างลง โดยใชนิ้ยามและคุณสมบติัของ

กรรมการเป็นเกณฑ ์ในการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัซ่ึงจะน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผู ้

แต่งตั้งกรรมการ 

1.2 พิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการ 

โดยค านึงถึงคุณสมบติัของคณะกรรมการท่ีตอ้งประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้น

ต่างๆ อยา่งเหมาะสม เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั 

1.3 พิจารณาสรรหา คดัเลือกและเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทัท่ีครบวาระ และ/หรือ มีต าแหน่ง

ว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม 
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1.4 วางแผนและด าเนินการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง*และต าแหน่งรองผูบ้ริหารระดบัสูง**ท่ีมีคุณสมบติั

เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ รวมถึงตอ้งมีทกัษะความเป็นผูน้ าอยา่งเพียงพอ 
หมายเหตุ: *ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ  

 **รองผู้บริหารระดับสูง หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

1.5 ปฏิบติัการอื่นใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

1.6 ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบเพื่อพิจารณา

อนุมติั 

 

2. การปฏิบัติงานด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

2.1 จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย และทบทวน

ความเหมาะสมของหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทนในปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย

ของบริษทัฯ ตลอดจนมีความสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

2.2 ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบคุคล โดย

การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัให้พจิารณาความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน 

และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยกนั และประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ

บริษทัพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัโดยค านึงถึงปัจจยั 3 ประการ ดงัน้ี 

• แนวปฏิบติัท่ีบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัใชใ้นการจ่ายค่าตอบแทน 

• ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษทัฯ 

• ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ 

2.3 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อืน่ๆ ของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง*และต าแหน่งรอง

ผูบ้ริหารระดบัสูง**ตามความเหมาะสม 
หมายเหตุ: *ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ  

 **รองผู้บริหารระดับสูง หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

2.4 เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจดัท ารายงานการ

ก าหนดค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเททศไทย

ไวใ้นรายงานประจ าปี 

2.5 จดัท ารายงานก ากบัดูแลกิจการ/ ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต่อ

คณะกรรมการบริษทั โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 

2.6 ปฏิบัติการอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดยฝ่ายบริหารและ

หน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 
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การแต่งตั้งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และวาระการด ารงต าแหน่ง 

ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี) และตามวาระการด ารง

ต าแหน่งของการเป็นกรรมการ ซ่ึงเม่ือพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้อาจไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก นอกจากการพน้

ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พน้จากต าแหน่งเม่ือ 

▪ ตาย 

▪ ลาออก  

▪ ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามกฎบตัรน้ี หรือตามหลกัเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

▪ พน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทนมีจ านวนครบถว้นตามท่ีไดก าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัน้ี โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีตนเขา้มาแทน 

 

การประชุม 

1. ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง (สองคร้ัง) และอาจเรียก

ประชุมเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควร หรือเม่ือมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนหรือประธาน

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้พิจารณาประเด็นปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้งหารือร่วมกนั  

2. ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได ้ให้

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมอบหมายกรรมการคนใดคนหน่ึง หรือกรรมการในท่ีประชุม

เลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงให้ปฏิบติัหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมแทน  

3. ในกรณีท่ีกรรมการไม่สามารถมาประชุมได ้ให้กรรมการแจง้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

โดยวาจาหรืออาจส่งหนงัสือลาประชุม  

4. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 

5. มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากเป็นเกณฑใ์นการลงมติของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ ทุกคนมีคะแนนเสียงคนละ 

1 เสียง (หน่ึงเสียง) และให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ กรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้  ประธานในท่ีประชุมออก

เสียงเพ่ิมอีก 1 เสียง (หน่ึงเสียง) เพ่ือเป็นการช้ีขาด ซ่ึงเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่มีสิทธิ

ออกเสียง  

6. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุม 

ไดแ้ก่ การจดัเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสาร ประกอบการประชุม รวมถึงการจดัส่งหนังสือเชิญประชุม 

วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้กบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทกุท่าน ล่วงหนา้

ไม่น้อยกว่า 3 วนั (สามวนั) ก่อนการ ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทัฯ จะแจง้
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การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้และมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการจดัท ารายงานการ

ประชุมส่งให้กบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทุกท่านภายใน 14 วนั (สิบส่ีวนั) ภายหลงัการประชุม

เสร็จส้ิน  

7. การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์

เสมือนหน่ึงว่าไดมี้การประชุมลงมติแลว้เม่ือกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทุกคนไดล้งลายมือช่ือรับรองไว้

ในมตินั้นๆ 

 

ค่าตอบแทน  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก าหนดและ

เสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี โดยโครงสร้างและองคป์ระกอบของค่าตอบแทนท่ีก าหนดจะตอ้งเหมาะสม

กับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมายและอยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมี

คุณภาพไวไ้ด ้หรือเทียบเคียงไดใ้นอุตสาหกรรมระดบัเดียวกนั  

 

การประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีในการประเมินผลการปฎิบติังานของตนเองและรายงานผลต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบปีละ  1 คร้ัง  (หน่ึงคร้ัง) 

 

การรายงาน 

 ให้ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีรายงานผลการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผลการ

ประชุมหรือรายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษทัควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังต่อไป 
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กฎบัตรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

 

คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อ

สาธารณชน ตลอดจนเพื่อให้บริษทัฯ มีการบริหารจดัการให้องคก์รเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดอ้ย่าง

ย ัง่ยืน คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ รวมทั้งให้มีการจดัท ากฎบตัรคณะกรรมการ

ก ากับดูแลกิจการขึ้น เพ่ือสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายอย่างมีประสิทธิผลและเป็นไป  ตาม

มาตรฐานสากล 

องค์ประกอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

1. คณะกรรมการก ากบัดูแลก ากบัดูแลกิจการ ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 คน (สามคน)  

2. คณะกรรมการก ากบัดูแลก ากบัดูแลกิจการไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั 

3. กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลก ากบัดูแลกิจการ 

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

1. มีคุณสมบติัและไม่มีคุณสมบติัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีเป็นกรรมการอิสระตอ้งมีความเป็นอิสระตามหลกัการก ากบัและดูแลกิจการท่ีดี  

3. เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการก ากบัดูแล

กิจการและสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

1. จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างานนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

นโยบายความยัง่ยืนให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานภาครัฐและขององคก์รท่ีท าหน้าท่ี

ก ากบัดูแลบริษทั เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

พร้อมน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาและอนุมติั  

2. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และการวางแผน

พฒันาอยา่งย ัง่ยืน  

3. เสนอแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ แนวปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตและการจดัการความ

ยัง่ยืนต่อคณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งให้ค  าปรึกษา ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การก ากบัดูแลกิจการและแนวปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตและการจดัการความยัง่ยืน 

4. ก ากับดูแลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

นโยบายความยัง่ยืน รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและนโยบายความ

ยัง่ยืนร่วมกบักรรมการและฝ่ายจดัการ และให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวของกบัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว  
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5. ทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

นโยบายความยัง่ยืน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งให้เป็นปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง (หน่ึงคร้ัง) 

 โดยอา้งอิงกบัแนวปฏิบติัสากล กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานภาครัฐและองคก์รท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดูแล

บริษทั เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมทั้ง

น าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาและอนุมติัการปรับปรุง  

6. ประสานงานกบัคณะกรรมการชุดย่อย และคณะท างานต่างๆ ในการพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการ 

การต่อตา้นการทุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการความยัง่ยืน และให้ค  าแนะน าตามความ

จ าเป็น 

7. ส่งเสริมให้บริษทัฯ มีการส่ือสารให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานทุกระดับและผูท่ี้เก่ียวข้อง ตระหนักและเข้าใจถึง

นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบติัในการ  ท างาน นโยบายต่อตา้นการ

คอร์รัปชัน่ นโยบายความยัง่ยืนและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอและต่อเน่ือง 

8. ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ตลอดจนแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริต 

9. ให้ความเห็นชอบรายงานความยัง่ยืนก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชน  

10. ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรและมอบหมายให้ด าเนินการ 

 

การแต่งตั้งกรรมการก ากับดูแลกิจการและวาระการด ารงต าแหน่ง 

1. ให้คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี) และตามวาระการด ารงต าแหน่งของ

การเป็นกรรมการ ซ่ึงเม่ือพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้อาจไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไดอี้กตามความจ าเป็นและ

เหมาะสม นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการก ากบัดูแลกิจการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

▪ ตาย 

▪ ลาออก  

▪ ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการตามกฎบตัรน้ี หรือตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

▪ พน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

2. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการก ากบัดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทั

แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือให้คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีจ านวน

ครบถว้นตามท่ีไดก าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัน้ี โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการจะอยู่ในต าแหน่งได้

เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีตนเขา้มาแทน 
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การประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

1. ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง (หน่ึงคร้ัง) และอาจเรียกประชุมเพ่ิมเติม

ตามท่ีเห็นสมควร หรือเม่ือมีการร้องขอจากกรรมการก ากับดูแลกิจการหรือประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการให้

พิจารณาประเด็นปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้งหารือร่วมกนั  

2. ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได้ ให้ประธาน

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมอบหมายกรรมการคนใดคนหน่ึง หรือกรรมการในท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคน

หน่ึงให้ปฏิบติัหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมแทน  

3. ในกรณีท่ีกรรมการไม่สามารถมาประชุมได ้ให้กรรมการแจง้เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ โดยวาจาหรือ

อาจส่งหนงัสือลาประชุม  

4. กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น  

5. มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากเป็นเกณฑใ์นการลงมติของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ ทุกคนมีคะแนนเสียงคนละ 

1 เสียง (หน่ึงเสียง) และให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ กรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้  ประธานในท่ีประชุมออก

เสียงเพ่ิมอีก 1 เสียง (หน่ึงเสียง) เพ่ือเป็นการช้ีขาด เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง  

6. เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุม ไดแ้ก่ การ

จดัเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสาร  ประกอบการประชุม รวมถึงการจดัส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการ

ประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้กบัคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการทุกท่าน ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั (สาม

วนั) ก่อนการ ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทัฯ จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอืน่

และก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้และมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อการจดัท ารายงานการประชุมส่งให้กบัคณะกรรมการ

ก ากบัดูแลกิจการทุกท่านภายใน 14 วนั (สิบส่ีวนั) ภายหลงัการประชุมเสร็จส้ิน  

7. การลงมติของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ อาจกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหน่ึงว่าได้

มีการประชุมลงมติแลว้เม่ือกรรมการก ากบัดูแลกิจการทุกคนไดล้งลายมือช่ือรับรองไวใ้นมตินั้นๆ 

 

ค่าตอบแทน  

กรรมการก ากบัดูแลกิจการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก าหนด และเสนอ

ขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจ าปี โดยโครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนท่ีก าหนดจะต้อง

เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บมอบหมายและอยูใ่นระดบัที่สามารถจูงใจ และรักษา

กรรมการท่ีมีคุณภาพไวไ้ด ้หรือเทียบเคียงไดใ้นอุตสาหกรรมระดบัเดียวกนั  

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีหนา้ท่ีในการประเมินผลการปฏิบติังาน ตนเอง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั

เพื่อทราบปีละ 1 คร้ัง (หน่ึงคร้ัง) 
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การรายงาน  

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการให้คณะกรรมการ

บริษทัรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง (หน่ึงคร้ัง) และจดัท ารายงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการเพื่อเปิดเผยไวใ้น  รายงาน

ประจ าปีของบริษทัฯ และลงนามโดยประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการของบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการควบคุมการบริหารงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายจึง

ไดพิ้จารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นโดยให้มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

2. ประกอบด้วยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารงานและพนักงานในระดบับริหารรวมกันไม่น้อยกว่า  3 คน (สามคน) 

ร่วมกนัเป็นคณะกรรมการบริหาร 

3. คณะกรรมการบริษทัจะเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร  

4. ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลคนเดียวกนักบัผูบ้ริหารระดบัสูงหรือกรรมการผูจ้ดัการ  

5. ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือกรรมการผูจ้ดัการด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 

1. เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

2. มีคุณสมบติัและไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่า ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมท้งัตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความ

ไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชน เป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยประกาศก าหนด 

3. เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัฯ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มี

จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. น าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษทัฯ รวมถึงการขยายกิจการ 

การก าหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายบริหาร

เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2. การด าเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

กรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากจากท่ีประชุม และคะแนนเสียง

ดงักล่าวท่ีนบัไดอ้ยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 

3. พิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินธุรกิจให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ 

4. พิจารณาการท าสัญญาต่างๆ ท่ีมีผลผกูพนับริษทัฯ ตามอ านาจในคู่มืออ านาจการด าเนินการ 

5. รับผิดชอบให้มีขอ้มูลท่ีส าคญัต่างๆ ของบริษทัฯ อย่างเพียงพอ เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั ผู ้

ถือหุ้น รวมถึงจดัท ารายงานทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีและโปร่งใส 
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6. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัทฯ และเสนอจ่ายปันผลระหว่างกาลและ/หรือ เงินปันผลประจ าปีต่อ

คณะกรรมการบริษทั 

7. พิจารณาการด าเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลือกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

8. พิจารณากลัน่กรองงานทุกประเภทท่ีจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่เป็นงานท่ีอยู่ภายใตอ้ านาจ

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอ านาจของคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นของบริษทัฯ ท่ีจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองเพ่ือ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง 

9. ด าเนนการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทัหรือตามท่ี

ไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั 

10. การด าเนินการน าเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการบริหารในเร่ืองใดๆ ซ่ึงได้รับการลงมติ และ/หรืออนุมติัจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหาร จะตอ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังถดัไป 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารไม่สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมี 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

 

การแต่งตั้งกรรมการบริหารและวาระการด ารงต าแหน่ง 

1. คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี) ซ่ึงมีวาระการด ารง

ต าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ ซ่ึงเม่ือพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้อาจไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้

อีก นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการบริหารความเส่ียงพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

▪ ตาย 

▪ ลาออก  

▪ ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรน้ี หรือตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย-์ 

แห่งประเทศไทย 

▪ พน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

2. กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัฯ การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง

บริษทัฯ  

3. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการบริหารเพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีจ านวนครบถว้นตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้น

ระเบียบข้อบังคับน้ี โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการบริหารจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของ

กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีตนเขา้มาแทน 
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การประชุม 

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจดัให้มีหรือเรียกประชุมไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยให้ประธานกรรมการบริหารหรือ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารในฐานะท่ีเป็นผูไ้ด้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารเป็นผูเ้รียกประชุม

คณะกรรมการบริหาร หรือมีการร้องขอจากผูบ้ริหารระดบัสูง หรือประธานกรรมการบริษทัเม่ือมีระเบียบวาระจ าเป็นท่ี

ตอ้งหารือร่วมกนั 

2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการบริหารล่วงหน้า  ไม่น้อยกว่า 3 วนั 

(สามวนั) ก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วน โดยหนังสือเชิญประชุมตอ้งระบุวนั เวลา สถานท่ี และวาระการ

ประชุม 

3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน กรรมการบริหาร

ทั้งหมดจึงเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดใ้ห้

กรรมการบริหารซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

4. กรรมการบริหาร ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 

5. การออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเอาความเห็นท่ีเป็นส่วนเสียงขา้งมากเป็นส าคญั กรณีท่ีคะแนน

เสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

6. ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 

การรายงาน 

1. ให้ประธานกรรมการบริหารมีหน้าท่ีรายงานผลการด าเนินงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการ

บริษทัควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังต่อไป  

2. ประธานกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาให้ผูถื้อหุ้นรับทราบในรายงานประจ าปี 

3. เลขานุการคณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
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กฎบัตรของกรรมการผู้จัดการ 

 

การสรรหากรรมการผู้จัดการ 

“กรรมการผูจ้ ัดการ” แต่งตั้งมาจากการพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งจากกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการสรรหาฯ 

ด าเนินการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง 

 

คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ 

1. คุณสมบัติท่ัวไป 

1.1 มีสัญชาติไทย 

1.2 สามารถท างานให้แก่บริษทัฯ ไดเ้ตม็เวลา 

1.3 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

1.4 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 

1.5 ไม่เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก ไม่ว่าจะไดรั้บโทษจ าคุกจริงหรือไม่ เวน้แต่ เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพน้โทษหรือพน้ระยะเวลาการรอการลงโทษ 

1.6 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหนา้ท่ี 

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี มีความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในการบริหารองคก์ร 

2.2 มีวิสัยทศัน์การบริหารจดัการในกิจการดา้นการขนส่ง และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการดา้นการขนส่ง 

2.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีบุคลิกภาพ ภาวะผูน้ า และมนุษยสัมพนัธ์ดี  

2.4 สามารถติดต่อประสานงานไดดี้ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

2.5 มีความรู้และความช านาญในการบริหารองคก์รให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและบริการท่ีดี 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. ควบคุมการด าเนินกิจการ วางแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงานและบริหารงานประจ าวนัของบริษทัฯ 

2. ตดัสินในเร่ืองท่ีส าคญัของบริษทัฯ ก าหนดภารกิจวตัถุประสงค ์แนวทาง นโยบายของบริษทัฯ รวมถึงการควบคุมการ

บริหารงานในสายงานต่างๆ 

3. เป็นผูมี้อ  านาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ ส่ังการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารค าส่ัง หนงัสือแจง้ใดๆ 

ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 

4. มีอ านาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ยบุคคลตามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

และให้มีอ านาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดบัต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจการ

ด าเนินการ 
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5. มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขทางการคา้เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ 

6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษทั 

7. ด าเนินการใดๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการดงักล่าวขา้งตน้จะไม่รวมถึงอ านาจ และ/

หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือผูรั้บมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้น

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับริษทัฯ ซ่ึงเป็นการอนุมัติ

รายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการ

ดงักล่าว ตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

 

ค่าตอบแทน  

ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการให้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน โดยนโยบายของบริษทัฯ ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการทั้งในระยะส้ันและระยะยาวประกอบดว้ย

เงินเดือนและโบนสัประจ าปี รวมทั้งค่าตอบแทนอ่ืนใด ให้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานเป็น

ส าคญั 

  



 

หนา้  37 

 

    คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

กฎบัตรของเลขานุการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความส าคญัของบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั จึงได้

พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษทัขึ้นเพ่ือท าหน้าท่ีช่วยสนับสนุนกิจกรรมาดา้นต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั และเพื่อช่วยให้

คณะกรรมการบริษทัและบริษทัฯ เอง สามารถปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัหลกัการการ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งปรเทศไทย คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรก าหนดกฎบตัรของ

เลขานุการบริษทัไวด้งัต่อไปน้ี 

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูค้ดัเลือกบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั โดยคดัเลือกจากบุคคลท่ีมีคุณสมบติั

เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มความสามารถ ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับเลขานุการ

คณะกรรมการบริษทัก็ได ้
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เลขานุการบริษทัตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต ตามพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงไดก้ าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบส าหรับเลขานุการบริษทั

ไวโ้ดยเฉพาะ ดงัน้ี  

1. ให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารในขอ้กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษทัฯ ท่ี

บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตาม รวมถึงดูแลให้การด าเนินกิจการของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปอยา่งราบร่ืน และมี

ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. รับผิดชอบในการจดัการประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ 

3. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

4. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปน้ี 

▪ ทะเบียนกรรมการ 

▪ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 

▪ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

5. จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษทัฯ หนงัสือนดัประชุม ผูถื้อหุ้น หนงัสือนดัประชุม

คณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร พร้อมทั้งจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้

เสียให้ประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนั (เจด็วนั) ท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัฯไดรั้บ

รายงานนั้น 
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7. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

8. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

หลักในการปฏบิัติงานของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผูถื้อหุ้นโดย 

1. การตดัสินใจตอ้งกระท าบนพ้ืนฐานขอ้มูลท่ีเช่ือโดยสุจริตว่าเพียงพอ 

2. การตดัสินใจไดก้ระท าไปโดยตนไม่มีส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในเร่ืองท่ีตดัสินใจนั้น 

3. กระท าการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นส าคญั 

4. กระท าการท่ีมีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระท าการอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัประโยชน์ของ 

บริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

5. ไม่หาประโยชนจ์ากการใชข้อ้มูลของบริษทัฯ ท่ีล่วงรู้มา เวน้แตเ่ป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้หรือใชท้รัพยสิ์น

หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือหลกัปฏิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

6. ไม่เขา้ท าขอ้ตกลงหรือสัญญาใดๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนกบับริษทัฯ หรือพนกังาน หรือลูกคา้

ของบริษทัฯ ทั้งยงัเป็นการขดัต่อการปฏิบติัต่องานในหนา้ท่ีของตน 

 

กรณีท่ีเลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

แนวทางการปฏิบติัในกรณีท่ีเลขานุการบริษทัพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

1. ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งเลขานุการบริษทัคนใหม่ภายใน 90 วนั (เกา้สิบวนั) นบัแต่วนัท่ีเลขานุการบริษทัคนเดิม

พน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

2. ให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการท่านหน่ึงท่านใด ปฏิบติัหน้าท่ีแทนในช่วงเวลาท่ีเลขานุการ

บริษทัพน้จากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

3. ประธานกรรมการแจง้ช่ือเลขานุการบริษทัต่อส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนั (สิบส่ีวนั) 

นบัแต่วนัท่ีจดัให้มีผูรั้บผิดชอบในต าแหน่งดงักล่าว 

4. ด าเนินการแจง้ให้ส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งปประเทศไทยทราบถึงสถานท่ีเก็บเอกสารตาม ขอ้ 

1. และ 2. 
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นโยบายการพฒันาองค์ความรู้แก่กรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหนา้ท่ีในการก ากบั ดูแล และ

จดัท าแผนพฒันากรรมการทุกชุดตาม Skill Matrix เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงเลขานุการบริษทัเขา้ร่วมพฒันา

ทกัษะ ความรู้ ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ นอกจากน้ี ยงัจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยมุ่งเนน้ให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ

บรรลุตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร ทั้งน้ี ไดก้ าหนดแผนพฒันาไว ้

แนวทางปฏิบัต ิ

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยควรเขา้ร่วมอบรม / สัมมนา หลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติั

หนา้ท่ี ทั้งทางดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้ก าหนด ท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย หรือสถาบนัอื่นใดในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสม ่าเสมอ  

 

กรรมการใหม่ 

กรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งใหมจ่ะไดรั้บการปฐมนิเทศตามแผนพฒันากรรมการ เพื่อรับทราบขอ้มลูท่ีส าคญัเก่ียวกบัการ

ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ การปฏิบติัหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ รวมถึงสร้างความเขา้ใจในวตัถุประสงค ์เป้าหมาย วิสัยทศัน์ พนัธ

กิจ ค่านิยมองคก์ร ตลอดจนการให้ค  าแนะน าทางดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ขอ้ก าหนด พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวข้อง 

เง่ือนไขต่างๆ ของการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงขอ้บงัคบับริษทัฯจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งเพียงพอก่อนการปฏิบติัหนา้ท่ีตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการใหม่เขา้รับการอบรม สัมมนาในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย )IOD) โดยเฉพาะหลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รวมถึงส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการพฒันาความรู้ ความสามารถ และเพ่ิมทกัษะ

อนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในการจดัปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม่ บริษทัฯ จะจดัให้มีการปฐมนิเทศ

กรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้กรรมการท่ีเขา้มาใหม่ไดรั้บทราบและเขา้ใจถึงประวติั

ความเป็นมา โครงสร้างธุรกิจ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบการด าเนินงานของบริษทัฯ ตลอดจน

ขอบเขตหนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  โดยให้เลขานุการบริษทัน าเสนอเอกสารและ
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ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ขอ้บงัคบับริษทัฯ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างผูถื้อหุ้น ผลการด าเนินงาน กฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกัสูตร

การอบรมกรรมการ รวมทั้งให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายงานประจ าปี เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ

และการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งเป็นคร้ังแรก 

 

การพฒันากรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัส่งเสริม สนบัสนุน และอ านวยความสะดวกให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 

เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร เป็นตน้ ไดเ้ขา้รับการอบรมสัมมนาในหลกัสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัขึ้นโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมบริษทัฯจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย หรือองคก์รอิสระต่างๆ อย่าง

สม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบติังาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น 
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นโยบายด้านแผนสืบทอดต าแหน่งงาน 
 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการคดัเลือกบุคลากรเพื่อสืบทอดต าแหน่งงานทุกระดบัท่ีส าคญัอยา่งโปร่งใส และเป็นธรรม

เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้า การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะมีความต่อเน่ืองในการบริหาร สามารถรองรับการขยายฐานธุรกิจและกลุ่มลูกคา้

ไดอ้ยา่งทนัท่วงที ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผูก้  ากบัดูแลและผลกัดนัให้มีการจดัท าและทบทวนแผนสืบทอดต าแหน่งงาน

ในต าแหน่งคณะกรรมการ และต าแหน่งงานท่ีเป็นต าแหน่งงานหลกั )Key Jobs) ซ่ึงมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

อนัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสูงสุดหรือกรรมการผูจ้ดัการ ต าแหน่งท่ีมีความส าคญัในโครงสร้างการบริหารจดัการ ต าแหน่งงานท่ีมีทกัษะ

เฉพาะดา้นมีความช านาญเชิงลึกและยากแก่การทดแทน 

แนวทางปฏิบติั 

1. ประเมินจากสถานการณ์ในการด าเนินธุรกิจ 

2. ความพร้อมของบคุลากรตามกลยทุธ์ของบริษทัฯ ทั้งระยะส้ันและระยะยาว 

3. วางแผนในการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ รวมถึง

ตอ้งมีทกัษะความเป็นผูน้ าอยา่งเพียงพอ 

4. เตรียมความพร้อมและพฒันาในทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นไปตามแผนการพฒันาบคุลากร (ศกัยภาพ) ตามต าแหน่ง 

5. ประเมินผลศกัยภาพตามก าหนดเวลาว่าสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดจ้ริงตามท่ีคาดหวงั น าไปสู่การขบัเคล่ือนองคก์รให้บรรลุ

ตามวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีตั้งไว ้

6. น าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั เห็นชอบ และ/หรือรับทราบต่อไป รวมถึงรายงานผลการด าเนินการให้

คณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 

หลักการปฏิบตัิเม่ือต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงว่างลง 

เม่ือต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงหรือกรรมการผูจ้ดัการว่างลง หรือผูอ้ยูใ่นต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้บริษทัฯ จะมีระบบ

ให้ผูบ้ริหารระดบัใกลเ้คียง หรือระดบัรองเป็นผูรั้กษาการในต าแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะตาม

หลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด และตอ้งเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีความเหมาะสมกบัวฒันธรรม

องคก์ร โดยผูท่ี้มีคุณสมบติัดงักล่าวผา่นการสรรหาและผา่นการพิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาฯ  เพื่อน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้มีความเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งแทนต่อไป 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้บริหารระดับสูงหรือกรรมการผู้จัดการ ดังนี ้

1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี มีความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในการบริหารองคก์ร 

2) มีวิสัยทศัน์การบริหารจดัการในกิจการดา้นการขนส่ง และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการดา้นการขนส่ง 

3) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีบุคลิกภาพ ภาวะผูน้ า และมนุษยสั์มพนัธ์ดี  

4) สามารถติดต่อประสานงานไดดี้ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

5) มีความรู้และความช านาญในการบริหารองคก์รให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและบริการท่ีดี 
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การประเมินผลปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การประเมินงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจ าทกุ

ปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งพิจารณาทบทวน ประมวล

ขอ้คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ และการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัในระหว่างปี

ท่ีผ่านมา โดยส่งให้เลขานุการบริษทัสรุป และน าเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อสามารถน ามาแกไ้ข

และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน โดยแบ่งหวัขอ้การประเมินออกเป็น 2 ส่วน 

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายคณะ) 

1.1 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 

1.2 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ 

1.3 การประชุมคณะกรรมการ 

1.4 การท าหหนา้ท่ีของกรรมการ 

1.5 ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

1.6 การพฒันาตนเองของคณะกรรมการ 

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล) 

2.1 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2.2 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ 

2.3 การประชุมของคณะกรรมการ 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ  ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทั้งน้ี ให้รายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี เพื่อสอบทานการปฏิบติังานในหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาทบทวน 

ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีท่ีผา่นมา เพื่อสามารถ

น ามาแกไ้ขและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน โดยแบบประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการ จดัท าขึ้นตามขอบเขต

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยในส่วนแบบประเมินของคณะกรรมการ

ตรวจสอบนั้น ไดมี้การประเมินแนวทางปฏิบติัท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Best Practice Guidelines for Audit Committee) 

ท่ีจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัฯไทย (IOD) โดยก าหนดหวัขอ้การประเมิน 

ดงัน้ี   

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2. การประชุมคณะกรรมการ 
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3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

3.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัใชแ้บบประเมินท่ีจดัท าขึ้นตามแนวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยน ามาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซ่ึงผลการประเมินจะเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีและการด าเนินงานเก่ียวกบัคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้นต่อไป 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ไดแ้ก่ 

(1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

(2) บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(3) การประชุมคณะกรรมการ 

(4) การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 

(5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

(6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล คณะกรรมการชุดยอ่ยแบบทั้งคณะและรายบุคคล ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้ 

ไดแ้ก่ 

(1) โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการบริษทัฯ 

(2) การประชุมของกรรมการบริษทัฯ 

(3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการบริษทัฯ 

การให้คะแนนใชวิ้ธีระบคุวามเห็นของกรรมการแต่ละคนโดย 

กาเคร่ืองหมาย ( / ) ในช่องคะแนนตั้งแต่ 0 – 4 เพียง 1 ช่องในแบบประเมิน หรือมีระดบัคะแนนตั้งแต่ไม่เห็นดว้ยอยา่งย่ิง หรือไม่มี

การด าเนินการในเร่ืองนั้น ถึงเห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดีเย่ียม จากนั้นน าคะแนนท่ีไดท้ั้งหมดมา

ประเมินผล โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ ซ่ึงก าหนดเป็นเกณฑด์งัน้ี 

• เท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 90 = ดีเยี่ยม 

• เท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 80 = ดีมาก 

• เท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 70 = ดี 

• เท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 60 = พอใช ้

• ต ่ากว่าร้อยละ 60 = ควรปรับปรุง 
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ขั้นตอน 

เลขานุการบริษทัจะจดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานให้กรรมการบริษทัทุกท่านประเมินตนเองทกุส้ินปี ภายหลงัท่ี

กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะน าส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานกลบัมายงัเลขานุการบริษทั เพื่อ

รวบรวมผลคะแนนการประเมิน และรายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อก าหนดมาตรการในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการต่อไป  
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การประเมินผลปฏิบัติงานประจ าปีของผู้บริหารระดับสูงหรือกรรมการผู้จัดการ 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอขอ้มูลการประเมินผลปฏิบติังานประจ าปีของผูบ้ริหารระดบัสูง

หรือกรรมการผูจ้ดัการต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงหรือกรรมการผูจ้ดัการเป็น

ประจ าทุกปี โดยจดัท าระบบบริหารผลงานโดยใชต้วัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน (KPIs) ก าหนดเป้าหมายและหลกัเกณฑใ์นการ

ประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์และแผนงานประจ าปีของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษทัฯ 

การด าเนินงานตามนโยบายท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบกบัสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดย

คณะกรรมการบริษทัจะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและมาตรการจงูใจท่ีเหมาะสมของผูบ้ริหาร

ระดบัสูงหรือกรรมการผูจ้ดัการตอ่ไป 
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นโยบายการก ากบัและดูแลกิจการท่ีดี 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานขององคก์รทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติั เพื่อส่งเสริมให้บริษทัฯ มี

ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงานโดยยึด

หลกัธรรมาภิบาลขององคก์ร ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาเพ่ือ

ยกระดบัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ไปสู่แนวปฏิบติัอนัเป็นเลิศในระดบัสากล ซ่ึงสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึ้นแก่ผูถื้อหุ้น ผู ้

ลงทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และมุ่งมัน่ท่ีจะก ากบัดูแลการบริหารงานเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ โดยสาระส าคญัของการก ากบั

ดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

 

หมวดท่ี 1:  สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders) 

 บริษทัฯ ให้ความส าคญักับสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซ่ึงสิทธิของผูถื้อหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิ

พ้ืนฐานต่างๆ อาทิ การซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอย่าง

เพียงพอ การเขา้ร่วมการประชุมเพ่ือออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ

เร่ืองท่ีมีรผลกระทบต่อบริษทัฯ อาทิ การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบั และหนงัสือบริคณห์สนธิ และการลด

ทุนหรือเพ่ิมทุน เป็นตน้ ซ่ึงนอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ ก าหนดให้มีการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ จะเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ในเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ ก่อนจดัส่งเอกสาร โดย 

บริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั (เจ็ดวนั) 

โดยระบุวนั เวลา สถานท่ี วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมอย่างครบถว้น รวมถึงแจง้

กฎเกณฑต์่างๆ ท่ีใชใ้นการประชุมและสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ประชุมและออกเสียงลงมติ 

2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดั

ส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม 

3. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงใน

การประชุม บริษัทฯ จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มท่ีและเป็นอิสระ โดยบริษทัฯ จะให้ขอ้มูลรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู ้

ถือหุ้น 

4. กรรมการทุกคนจะเขา้ร่วมประชุมเวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้

5. เม่ือการประชุมเสร็จส้ิน บริษทัฯ จะจดัท ารายงานการประชุมเพื่อแสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพื่อให้ผูถื้อหุ้น

สามารถตรวจสอบได ้
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หมวดท่ี 2:  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitablle Treatment of Shareholders) 

 บริษทัฯ มีแนวทางการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายการ ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผูถื้อหุ้นว่าคณะกรรมการ

และฝ่ายจดัการของบริษทัฯ จะดูแลและใชเ้งินของผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บ

การปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน ซ่ึงในการจดัการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น

สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในวนัและเวลาอนัควร รวมถึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถ

เขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือผูอ้ื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน

ได ้ทั้งน้ีการด าเนินการประชุม จะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามล าดบัวาระการประชุมท่ีมี ซ่ึงบริษทัฯ จะจดัเตรียม

เอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชดัเจนและเพียงพอ รวมทั้งจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมหากไม่ไดแ้จง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนักรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งใชข้อ้มูลภายในเพ่ือหาประโยชน์แก่

ตนเองหรือผูอ้ื่นในทางมิชอบ โดยก าหนดแนวทางเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไดแ้จง้แนวทางดงักล่าวให้ทุกคนในองคก์รถือปฏิบติั 

โดยนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการน าข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนนั้ น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูดู้แลและพิจารณาตดัสินความผิด ในกรณีท่ีมีกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารมีการใชข้อ้มูลภายในเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตวั และมอบหมายให้ผูบ้ริหารสูงสุดเป็นผูพ้ิจารณาความผิด ตามมาตรการลงโทษท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ีบริษทัฯ 

ยงัไดแ้จง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบถึงหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ส าหรับตนเอง คู่สมรส และ

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ. 2535 

 

หมวดท่ี 3:  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

 บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถื้อหุ้นหรือผูล้งทุน เจา้หน้ี 

และชุมชนท่ีบริษทัฯ ตั้งอยู่ เป็นตน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไดรั้บการดูแลจากบริษทัฯ ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯจะ

ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีมี บริษัทฯได้พิจารณาให้มี

กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีมีในการสร้างเสริมผลการด าเนินงานของ

บริษทัฯ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปดว้ยดี รวมถึงสร้างความมัน่คงอยา่งย ัง่ยืนให้กบักิจการ และสร้างผลประโยชน์

ท่ีเป็นธรรมให้กบัทุกฝ่าย นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัให้มีช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อส่ือสาร เสนอแนะ หรือให้ขอ้มูล

ต่อคณะกรรมการบริษทัผา่นทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียใน 

การสร้างความมัง่คัง่ทางการเงินและความยัง่ยืนของกิจการ ดงัน้ี 
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1. ให้ความส าคญักบัพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ โดยปฏิบติักบัพนกังานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพและความรู้

ความสามารถอย่างตอเน่ือง รวมถึงการให้ความส าคญักบัการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยค านึงถึงความ

ปลอดภยัในการท างานและคุณภาพชีวิตพนกังานเป็นส าคญั 

2. การซ้ือสินคา้และบริการจากลูกคา้จะเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ โดยจะปฏิบติัตามสัญญาท่ีท าร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 

เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกบัทั้งสองฝ่าย 

3. การปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมตามขอ้ตกลงท่ีมี 

4. การเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ มีความรับผิอดชอบต่อลูกคา้ทั้งดา้นคุณภาพสินคา้ และการให้บริการท่ีดีและได้

มาตรฐาน การรักษาความลบัของลูกคา้ และการให้ความส าคญักบัการก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้

นโยบายการก าหนดราคาท่ีมี 

5. การปฏิบติัตามกรอบกติกา การแข่งขนัท่ีดี รวมถึงหลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่งทางการคา้ 

6. ให้ความส าคญัและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกลเ้คียง เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม รวมถึงการให้การสนบัสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ต่อชุมชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น โดย

พิจารณาตามความเหมาะสม 

 

หมวดท่ี 4:  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  (Disclosure and Transparency) 

 บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลโดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

ทั้งขอ้มูลดา้นการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ดา้นการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ท่ี

เขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ เป็นไปตามช่องทางท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงขอ้มูลส าคญัท่ีบริษทัฯ จะเปิดเผย 

ไดแ้ก่ รายงานทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไป

ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัฯ จะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และ

ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระ ซ่ึงไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากน้ี บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีเพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ 

ไดแ้ก่ เปิดเผยขอ้มูลปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จ านวนคร้ังของการประชุมและ

จ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหาร

ระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลกัษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบาย ทั้งน้ี ข้อมูลต่างๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่านช่องทางส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทัฯ จะเปิดเผยผา่นทางเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ ดว้ย 
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หมวดท่ี 5:  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามรถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ซ่ึงสามารถน า

ประสบการณ์ท่ีมีมาพฒันาและก าหนดนโยบายท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการของ

บริษทัฯ มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผูถื้อหุ้นโดยรวม และมีหน้าท่ีส าคญัในการก าหนด

นโยบายบริษทัฯ รวมถึงการก ากบัดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบติังาน และการประเมินผลการด าเนินงานของกิจการเทียบ

กบัแผนงานท่ีวางไว ้ซ่ึงบริษทัฯ ก าหนดให้มีคณะกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 7 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมาจากฝ่ายบริหาร

จ านวนไม่นอ้ยกว่า 2 ท่าน และกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวนไม่นอ้ยกว่า 4 ท่าน โดยมีกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นอิสระ

จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ย 

กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยก าหนดขอบเขตและอ านาจการด าเนินการของ

คณะกรรมการดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทัฯ มีกระบวนการก าหนดค่าตอบแทนท่ีชดัเจนและโปร่งใส โดยน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้น ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่

ละคน เพื่อให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามรถให้ปฏิบติัหน้าท่ีกบับริษทัฯ ได ้รวมทั้งอตัรา

ค่าตอบแทนท่ีก าหนดสามารถเทียบเคียงไดก้บัค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั 

กรรมการของบริษทัทุกคนเขา้ใจถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทั และพร้อมท่ีจะแสดงความคิดเห็น

ของตนอยา่งเป็นอิสระ และปรับปรุงตวัเองให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา รวมถึงปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ระมดัระวงั และ

รอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกคน นอกจากน้ี กรรมการบริษทัทุกคนยงัอุทิศเวลา

เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบอยา่งเตม็ท่ีและเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบติัในการเขา้ประชุมคณะกรรมการ ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุ

จ าเป็น 

นอกจากน้ี คณะกรรมการของบริษทัยงัให้ความส าคญักับการเปิดเผยข้อมูลท่ีเพียงพอต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะตอ้งมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ซ่ึงรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการ

ด าเนินงาน ขอ้มูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

โดยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง

การจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ส่ือของตลาดหลกัทรัพยแ์ละส านกังาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริษทัฯ ภายหลงัการน าหุ้น

สามญัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
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นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงหรือกรรมการผู้จัดการ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการจาก 

ผลประกอบการของบริษทัฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาด (Market Capitalisation) ในขนาดท่ีใกลเ้คียงกบับริษทัฯ และบริษทัอื่นท่ีอยูใ่น

อุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทัฯ และเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมติัเป็นประจ าทุกปี 

คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดจ านวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงหรือ

กรรมการผูจ้ดัการ โดยใชด้ชันีช้ีวดัต่างๆ เป็นตวับง่ช้ี ในส่วนของสิทธิประโยชน์ จะมีการปรับอตัราเงินเดือนและโบนสัประจ าปี 

ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  
 

แนวทางปฏิบัต ิ

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงหรือกรรมการผูจ้ดัการ และค่าตอบแทนของต าแหน่งผูบ้ริหารรองจากกรรมการ

ผูจ้ดัการจะถูกน าเขา้สู่การพิจารณาเป็นประจ าทุกปี ทั้งน้ี เป็นไปตามหลกัการ และนโยบายท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ซ่ึง

ค่าตอบแทนต่างๆ จะอยูใ่นระดบัท่ีจูงใจ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

ภาระหนา้ท่ี ตามผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงหรือกรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนผลการด าเนินงาน การเติบโตทางผลก าไร

ในปีท่ีผา่นมาของบริษทัฯ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์และเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

สอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องกิจการในระยะยาว รวมถึงเปรียบเทียบอา้งอิงจากบริษทัท่ีเป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัใน

ระดบัใกลเ้คียงกนั และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทัพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายจดัการด าเนินการต่อไป 
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นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 

 

 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนกังาน โดยค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ 

รวมถึงผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน และสอดคลอ้งกบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงค่าตอบแทนพนกังาน

ทั้งระยะส้ันและระยะยาวตอ้งเหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษทัฯ  

แนวทางปฏิบัต ิ

1. ค่าตอบแทนพนกังานจะตอ้งเหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษทัฯโดยค านึงถึงความสามารถ

ในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวของบริษทัฯ เช่น จากการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี การประเมินผลตามแผน 

กลยทุธ์ของบริษทัฯ ในช่วง 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นตน้ 

2. ผลตอบแทนท่ีพนกังานไดรั้บเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน รวมรายไดอ่ื้นๆ โบนสั กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

3. จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (กองทุนฯ) ในนามบริษทัฯ ส าหรับพนกังานทุกคน ซ่ึงพนกังานสามารถเลือกการจ่ายเงิน

สะสมไดใ้นอตัราร้อยละ 4 (ส่ี) ของเงินเดือน ตั้งแต่เร่ิมเขา้กองทุนฯ โดยบริษทัฯ จะจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนฯ ในอตัรา

ร้อยละ 4 (ส่ี) ของเงินเดือนพนกังาน 

4. จดัให้มีสวสัดิการต่างๆ ให้กบัพนกังานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5. จดัให้มีสวสัดิการต่างๆ เพ่ิมเติมอาทิ เช่น ชุดฟอร์มและอุปกรณ์ PPE การประกนัชีวิตและอุบติัเหตุกลุ่ม และการตรวจ

สุขภาพประจ าปี 
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 นโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้บรรลุ

เจตนารมณ์ คณะกรรมการบริษทัจึงไดจ้ดัท าและน านโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพ่ือเป็น

แนวทางในการปฏิบติัต่อไป 

แนวทางปฏิบติั 

1. อบรม ทบทวนความรู้ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าในสายงานบญัชี

หรือการเงิน  ในเร่ืองขอ้ก าหนดการซ้ือขาย หรือการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ รวมถึงการรายงานตามท่ี 

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยก์ าหนด 

2. อบรมพนกังานให้มีการยึดมัน่ในการป้องกนั รักษาความลบัของขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆ ในการ

ด าเนินธุรกิจ และห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงยงัมิได้

เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อองคก์ร 

3. ในกรณีท่ีบคุคลภายนอกมีส่วนร่วมในการท างานเฉพาะกิจท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะและอยูร่ะหว่าง

การเจรจาซ่ึงงานนั้นๆ เขา้ข่ายการเก็บรักษาขอ้มูลภายในอนัอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะตอ้งท าสัญญาเก็บรักษาขอ้มูลความลบั (Confidential Agreement) / สัญญาไม่เปิดเผยขอ้มูล

(Non - Disclosure Agreement) ไวก้บับริษทัฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4. บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบสารสนเทศ โดยมีระบบควบคมุ และ/หรือ 

ป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ จากบคุคลภายนอก และก าหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ให้กบั

พนกังานในระดบัต่างๆตามอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

5. การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือป้องกนัความเสียหายซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นจากการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลลบัซ่ึงมี

ความส าคญัและมีผลต่อราคาหลกัทรัพยน์ั้น จะมีการประชุมและแจง้มติความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัท าการถดัไปทนัที เพื่อป้องกนัมิให้มีการใชข้อ้มูลภายในซ่ึงเป็นความลบัในการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

 

ข้อห้ามในการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน  

กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามขอ้ห้ามในการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยการใช ้ขอ้มูล

ภายใน ซ่ึงก าหนดไวใ้น มาตรา 241 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 “ห้ามมิให้บุคคลใดวิเคราะห์

หรือคาดการณ์ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ราคาซ้ือขายหลกทัรัพยห์รือขอ้มูลอื่นใดท่ีเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกทัรัพยโ์ดย

น าขอ้มูลท่ีรู้ว่าเป็นเทจ็หรือไม่ครบถว้นออนัอาจก่อให้เกิดความส าคญัผิดในสาระส าคญัมาใชใ้นการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ หรือ

ละเลยท่ีจะพิจารณาความถูกตอ้งของขอ้มูลดงักล่าว หรือโดยบิดเบือนขอ้มูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ หรือคาดการณ์และไดเ้ปิดเผย
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หรือให้ความเห็นเก่ียวกบัการวิเคราะห์หรือคาดการณ์นั้นต่อประชาชน โดยประการท่ีน่าจะมีผลกระทบต่อราคาหลกทัรัพยห์รือต่อ

การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย”์  

 

ช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)  

1. ห้ามบุคคลท่ีบริษทัฯ ก าหนดซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯในช่วงเวลา 30 วนั (สามสิบวนั) ก่อนการเปิดเผย “งบการเงิน

ประจ ารายไตรมาสและประจ าปี” และช่วงเวลาอื่นท่ีบริษทัฯ จะก าหนดเป็นคร้ังคราว 

2. ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลท่ีบริษทัฯ ก าหนดอาจขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในระหว่างช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลกัทรัพย์

ได ้หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากล าบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ ทาง

กฎหมาย หรือตกอยูภ่ายใตค้  าส่ังศาล โดยตอ้งจดัท าบนัทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมติัต่อ  

(1)  ประธานกรรมการ (กรณีผูข้ายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษทั)  

(2)  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผูข้ายเป็นประธานกรรมการ)  

(3)  ผูบ้ริหารสูงสุด (กรณีผูข้ายเป็นบุคคลท่ีบริษทัฯ ก าหนดซ่ึงไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษทั) ทั้งน้ี ให้จดัส่ง

ส าเนาบนัทึกดงักล่าวให้แก่เลขานุการบริษทัดว้ย  

(4) เลขานุการบริษทัจะประกาศช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้บุคคลท่ีบริษทัฯ ก าหนดทราบเป็นการล่วงหนา้ 

 

รายงานการถือหลักทรัพย์  

การรายงานคร้ังแรก:  

กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งจดัท ารายงานการถือหลกัทรัพยข์อง ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ ตามแบบ 59-1 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และน าส่งให้ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 30 วนั (สามสิบวนั) นับแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯฯ หรือวนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์มาตรา 59  

การรายงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง:  

กรรมการ ผูบ้ริหารส่ีรายแรก และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯฯ มีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าแบบรายงานการ เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์าม

แบบ 59-2 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพยและน าส่งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 3 วนั (สามวนั) ท าการ นับแต่วนัท่ีมีการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยต์าม

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาตรา 59  

ข้อยกเว้น: การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี ้ไม่ต้องจัดท าแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ หลักทรัพย์ตาม

แบบ 59-2  

- การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  

- การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ  
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- การเสนอขายหุ้นหรือการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Warrants) ท่ีออกใหม่ให้แก่

กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรือได้รับหลักทรัพย์จากโครงการ

ร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”)  

- การรับหลักทรัพย์โดยทางมรดก  

- การโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์จากการวางเป็นประกันการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 

การซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าข่ายการซ้ือขายหลักทรัพย์ตามนโยบายฉบับนี ้ 

นโยบายฉบบัน้ีไม่บงัคบัใชใ้นกรณีการเขา้ถือหลกัทรัพยห์รือรับค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ (Tender Offer)  

 

บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน  

บทลงโทษกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบัญชี ฝ่าฝืน มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า “ผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัท าและเปิดเผยรายงานตามมาตรา 59 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 59  ตอ้ง

ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียงัไม่ไดป้ฏิบตัใ้ห้ถูกตอ้ง”  
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นโยบายการท ารายการระหว่างกนั 

 

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

 กรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วน

ไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตซ่ึงเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีวิญญูชนพึง

กระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งและมีเง่ือนไขการคา้ปกติหรือราคาตลาด ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบ

ได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ สามารถด าเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการท่ีทาง

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัและจดัท ารายงานสรุปเพื่อรายงานให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส 

 ส าหรับกรณีท่ีมีรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการคา้ปกติ บริษทัฯ จะจัดให้มีความเห็น โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ

พิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึ้น บริษทัฯ จะพิจารณาให้ผูป้ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเฉพาะดา้นหรือผูต้รวจสอบ

บญัชีเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการ

ประกอบการตดัสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณีเพ่ืออนุมติัรายการดงักล่าวก่อนเขา้ท า

รายการ ทั้งน้ี บริษทัฯจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ และหากหุ้นสามัญของบริษทัฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษทัฯ จะเปิดเผยรายการ

ระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี 

การพิจารณาอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์

และขอ้บงัคบั ประกาศ หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สียในการท า

รายการระหว่างกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท ารายการระหว่างกนันั้นๆ 
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นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 

 ในอนาคตหากบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งท ารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั 

บริษทัฯ บริษทัฯ จะก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซ่ึงสามารถอ้างอิง

เปรียบเทียบไดก้บัเง่ือนไขหรือราคาท่ีเกิดขึ้นกบัธุรกิจประเภทเดียวกนัท่ีบริษทัฯ กระท ากบับุคคลภายนอก ทั้งน้ี บริษทัฯ จะให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัราคา อตัราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนัดงักล่าว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึ้น บริษทัฯ

จะพิจารณาให้ผูป้ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเฉพาะดา้นหรือผูต้รวจสอบบญัชีเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่าง

กนัดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตดัสินใจและให้ความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณีเพ่ืออนุมัติรายการดงักล่าวก่อนเขา้ท ารายการ ทั้งน้ี บริษทัฯจะเปิดเผยรายการ

ระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และหากหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) แลว้บริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปีของ

บริษทัฯ ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีการพิจารณาอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั

ดงักล่าว ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ หรือขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบต่างๆ ท่ีไดก้ าหนดขึ้นและกรรมการ

จะตอ้งไม่อนุมติัรายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษทัฯ และจะตอ้งเปิดเผย

รายการดงักล่าวคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา ซ่ึงบริษทัฯ จะตอ้งฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าส่ัง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง

การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของ 

บริษทัฯ และตามมาตรฐานบญัชีก าหนดโดยสมาคมนักบญัชีโดยเคร่งครัด นอกจากน้ีบริษทัฯ จะไม่ท ารายการระหว่างกนักับ

บริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไม่ใช่การด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ 
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นโยบายป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการ “การตดัสินใจ

ใด ๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เท่านั้น และควร

หลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์” โดยก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้ง หรือมีส่วนไดเ้สียกบัรายการท่ีพิจารณาตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบถึงความสัมพนัธ์หรือการมีส่วนไดเ้สียของตนใน

รายการดงักล่าว และตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงอ านาจการอนุมติัในธุรกรรมนั้น ๆ โดยมีนโยบายท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1.  บริษทัฯ ก าหนดให้มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามท่ีกฎหมายหรือ

หน่วยงานก ากบัดูแลก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด และเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

2.  บริษทัฯ ก าหนดให้มีการจดัท าโครงสร้างและขั้นตอนการด าเนินกิจการท่ีชดัเจน โปร่งใส เพ่ือไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

3.  บริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารทุกคนตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัการบริหารจดัการกิจการของ

บริษทัฯ การปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งของตนเองและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ

กบับริษทัได ้เช่น 

-  การร่วมถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษทัฯ 

-  การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กบัผูค้า้ท่ีประกอบธุรกิจกบับริษทัฯ หรือลูกคา้ของบริษทัฯ 

-  การด ารงต าแหน่งใด ๆ หรือแมแ้ต่การเป็นท่ีปรึกษาของผูค้า้ท่ีประกอบธุรกิจกบับริษทัฯ หรือลูกคา้ของบริษทัฯ 

-  การท าการคา้สินคา้หรือการใหบ้ริการกบับริษทัโดยตรง หรือท าการผา่นผูอ้ื่น เป็นตน้ 

 อน่ึง กรรมการ และผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานให้ประธานกรรมการทราบ ผา่นเลขานุการบริษทั ตามแบบแจง้รายงานการมี

ส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีบริษทัฯ ก าหนด 

4.  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งละเวน้การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง หรือบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ี

อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการนั้น

จะตอ้งเป็นไปตามระเบียบของบริษทัฯ หรือท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

เปรียบเสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

5.  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น โดยอาศยัขอ้มูลอนัเป็นความลบั

ของบริษทั เช่น แผนงาน รายได ้ผลประโยชน์ มติท่ีประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ การประมูลราคา รวมไปถึงขอ้มูล

ส าคญัของบริษทัฯ เพื่อประโยชนส่์วนตน ไม่ว่าจะท าใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเสียหายหรือไม่ก็ตาม และตอ้งปฏิบติัตาม

นโยบายการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 

6.  บริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียอยา่งมีนยัส าคญัในลกัษณะท่ีอาจท าให้กรรมการหรือผูบ้ริหาร

รายดงักล่าวไม่สามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ และไม่มีส่วนในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนใ์นวาระนั้น 
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7. บริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามระเบียบและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งยึดถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด เพือ่ให้บริษทัฯ เป็นท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจของผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกฝ่ายและจดัให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อความเขา้ใจในการถือปฏิบติัดว้ย 
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นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 

นโยบายการปฏบิัติต่อพนักงาน 

บริษทัฯ ตระหนกัว่า พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทัฯ ท่ีมีคุณค่าย่ิง จึงเป็น

นโยบายของบริษทัฯ ท่ีจะให้การปฏิบติัท่ีเป็นธรรมทั้งดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บริษทัฯ ยึดแนวปฏิบติั ต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

2. ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน 

3. ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 

4. การแต่งตั้ง โยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าดว้ยความสุจริตใจและตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของ

ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนั้น 

5. ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกัางาน โดยให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

6. รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานทางความรู้ทางวิชาชีพของพนกังาน 

7. ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

8. หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของ

พนกังาน หรือคุกคามและสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 

9. บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางส าหรับการแจง้เบาะแสการกระท าท่ีไม่สุจริตหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ รวมถึงการร้องเรียนในกรณี

ท่ีพนกังานไม่ไดรั้บความเป็นธรรมตามระบบ และมีกระบวนการตอบสนองขอ้ร้องเรียน การคุม้ครองผูร้้องเรียน รวมถึง

แจง้ผลการด าเนินการต่อผูร้้องเรียนอยา่งเป็นธรรม 
 

นโยบายการปฏบิัติต่อลูกค้า 

บริษทัฯตระหนกัถึงความส าคญัของการสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ต่อความส าเร็จของธุรกิจของบริษทัฯ จึงมุ่งมัน่ใน

การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น โดยก าหนดนโยบายและขอ้ปฏิบติัไว ้ดงัน้ี 

1. ส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวงัของลกูคา้ในราคาสมเหตุสมผล 

2. ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพ่ือให้ทราบเก่ียวกบัการบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกิน

จริง ซ่ึงเป็นเหตุให้ลูกคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของบริการนั้นๆ 

3. ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้สัญญาต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้สัญญาขอ้

ใดไดต้อ้งรีบแจง้ให้ลูกคา้รับทราบ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  

4. ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบทุกหน่วยงานติดต่อกบัลูกคา้ดว้ยควาสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีไวว้างใจได้ของลูกคา้ 

5. บริษทัฯ จดัให้มีช่องทาง ระบบและกระบวนการท่ีลูกคา้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ ความปลดภยัจากการ

บริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือด าเนินการอยา่งถึงท่ีสุดเพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

รวมถึงแจง้ผลการด าเนินการต่อลกูคา้ 
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6. รักษาความลบัของลูกคา้ และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

7. ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการบริการของบริษทัฯ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กบัลูกคา้สูงสุด 
 

นโยบายการปฏบิัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี ้

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของบริษทัฯ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม รวมถึงการหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตามพนัธะสัญญา ให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถูกตอ้ง การเจรจาการแกปั้ญหาและหาทางออกท่ี

ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์ทางธุรกิจโดยมีแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปน้ี 

1. ไม่เรียกรับ หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคูค่า้ และ/หรือเจา้หน้ี 

2. กรณีท่ีมีขอ้มูลว่ามีส่วนในการเรียกหรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้นตอ้งเปิดเผยรายละเอียด

ต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหา โดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

3. ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้สัญญาต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้สัญญา

ขอ้ใดไดต้อ้งรีบแจง้ใหคู้่คา้ และ/หรือเจา้หน้ีรับทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  
 

นโยบายการปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการประกอบธุรกิจ โดยตระหนกัถึงการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน สร้างผลประกอบการท่ีดีและมัน่คง รวมถึง

การให้ผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรมตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลในการด าเนินงานขอ้มูลทางการเงิน 

และขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้เพื่อให้ผูถื้อหุ้นทกุกลุ่มไดรั้บประโยชน์สูงสุด

อยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม 

แนวทางปฏิบัต ิ

1. บริษทัฯ แจง้ความคบืหนา้ในการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงการรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูล

ทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ทั้งการแจง้โดยตรงผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตลอดจนการประกาศบน

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.atp30.com) 

2. บริษทัฯ ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูถื้อหุ้น ทั้งขอ้ก าหนดของบริษทัฯ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถาม แสดงความคิดเห็น เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้มูลอื่นๆ ในการประชุมผูถื้อหุน้ได้

อยา่งเตม็ท่ีตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

4. บริษทัฯ ดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆ 

ของบริษทัฯ ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ 

ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

5. บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางส าหรับการแจง้เบาะแสการกระท าท่ีไม่สุจริตหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ ครอบคลุมถึงเวบ็ไซต ์

ไปรษณีย ์และโทรสาร และมีกระบวนการตอบสนองขอ้ร้องเรียน การคุม้ครองผูร้้องเรียน รวมถึงแจง้ผลการด าเนินการ

ต่อผูร้้องเรียนอยา่งเป็นธรรม 
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6. บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการประกอบธุรกิจ โดยค านึงถึงการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน สร้างผลประกอบการท่ีดี มีก าไร อยา่งต่อเน่ือง

และมัน่คง ก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุ้น 

7. บริษทัฯ แจง้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง โปร่งใส ชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้แก่ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 

เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นโดยรวม 
 

นโยบายการปฏบิัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกั

ปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

2. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 

3. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 
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นโยบายส าคัญและการติดตามให้มีการปฏิบัติ 

 

 บริษทัฯ จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานและกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคญัโดย

ประสานงานร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบและผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัฯ จา้งตรวจสอบ  เพื่อควบคุมให้การท างาน

เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบและวิธีการตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด 

1. นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษทัฯ ก าหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี  2556 – 2560 โดยการใชบ้ริการของส านกัตรวจสอบ

ภายนอก และบริษทัฯ จดัตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้น ในปี 2561 เพื่อก ากบัดูแลการท างานในดา้นต่างๆ และรายงาน

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าท่ีในการให้ค  าปรึกษา ตรวจสอบ และประเมินการควบคุมภายในระบบ

การบริหารความเส่ียงเพื่อให้แน่ใจว่า ระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียงและกระบวนการก ากบั

ดูแลกิจการของบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีขึ้นอยา่งเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 

2. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

บริษทัฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีในการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ ทั้งท่ีเป็นสารสนเทศดา้นการเงิน และ

สารสนเทศเร่ืองอื่นอยา่งครบถว้นและเพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลา เพื่อให้ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดรั้บสารสนเทศอยา่ง

เท่าเทียมกนั โดยสารสนเทศของบริษทัฯ จะตอ้งจดัท าขึ้นอย่างรอบคอบ ชดัเจน กระทดัรัด เขา้ใจง่ายและโปร่งใส และ

ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ระมดัระวงัไม่ให้เกิดขอ้สับสนในขอ้เทจ็จริง รวมทั้งจดั

ให้มีหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 
 

3. นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ 

บริษทัฯ ตระหนกัและเลง็เห็นถึงความส าคญัต่อการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี โดยยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล ความซ่ือสัตยสุ์จริต คุณธรรม และจริยธรรม ในการด าเนินธุรกิจ และเพ่ือให้

มัน่ใจว่า นกัลงทนุในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเช่ือถือไดอ้ยา่งเท่าเทียมและทนัท่วงที สรุป

สาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1.  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ท่ีมีสาระส าคญัต่อการ

เปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยท่ี์ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ อนัน ามาซ่ึงผลประโยชนข์องตนเองและผูอ่ื้น โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร ตอ้งงดการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงเวลา 30 วนัก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 

2. บริษทัฯ มีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษทัฯ ให้สาธารณชนทราบโดยทนัที

และอยา่งทัว่ถึง โดยผา่นส่ือและวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ และนโยบายเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ก าหนด

เพื่อให้แน่ใจว่าขอ้มูลข่าวสารไดเ้ขา้ถึงนกัลงทนุทุกกลุ่มอยา่งทนัทว่งทีและเท่าเทียม 
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3.  กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่

บรรลุนิติภาวะต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

4.  บริษทัฯ ก าหนดให้พนกังานทุกคนยึดมัน่เก่ียวกบัการปกป้องรักษาความลบัของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรม

ต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ และห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูอ้ื่นโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัฯ 

ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะหรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อ

องคก์ร 

5.  การก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน  

5.1 บริษทัฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลพนกังาน ผูบ้ริหาร และ กรรมการบริษทัในการน าขอ้มูลภายในของ

บริษทัฯ ไปใช ้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนไปเปิดเผยให้แก่บคุคลอ่ืน รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยร์วมถึง

ยงัถือปฏิบติัตามกฎของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นเร่ืองการ

รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารดว้ย  

5.2 บริษทัฯ ส่ือสารเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในเพื่อเตือนให้พนกังานทุกทา่นทราบ โดยบรรจุรายละเอียดท่ี

ส าคญัในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่เพื่อให้ลูกจา้งทุกคนรับรู้ รายละเอียดส าคญัคือ “ใหค้  านึงถึง

ผลประโยชนข์องบริษทัฯ เป็นส าคญั และสัญญาว่าจะไม่อาศยัต าแหน่ง หนา้ท่ีในความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ท่ีท าใหบ้ริษทัฯ ตอ้งเสียหาย รวมทั้งจะตอ้งไม่น าเอาความลบั

ของบริษทัฯ และ/หรือของลูกคา้ไปเปิดเผยใหคู้่แขง่ขนัหรือบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด” 
 

4. นโยบายด้านบัญชีและการเงิน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการท ารายงานทางบัญชีการเงิน ซ่ึงต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริง ทันเวลา

สมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น หน่วยงานรัฐ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ดงันั้นจึงก าหนดให้บุคคลากรทุกระดบั

จะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบญัชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงขอ้ก าหนด

ทางบญัชีและการเงินของบริษทัฯ และหลกัการบญัชีท่ียอมรับทัว่ไปอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

1. ความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการ 

  การบนัทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษทัฯ จะตอ้งถูกตอ้งครบถว้น และสามารถตรวจสอบได ้โดยไม่มี

ขอ้จ ากดัหรือขอ้ยกเวน้การบนัทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับ และตามขอ้

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีเอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถว้นและเหมาะสม 

2. รายการทางบญัชีและการเงิน 

  รายการทางบญัชีและการเงินทุกประเภทของบริษทัฯ จะตอ้งมีความถูกตอ้งชดัเจน มีขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั

เพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคญัอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานท่ียอมรับทั่วไป และเป็นไปตาม

ระเบียบการบญัชีและการเงินของบริษทัฯ พนกังานทุกคนตอ้งตระหนกัถึงความถูกตอ้งของรายการบญัชีและ

การเงินของบริษทัฯ เป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในขั้นตอนต่างๆ 
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5. นโยบายด้านการปฏิบัติงานการเสียภาษ ี

บริษทัฯ ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ในการเป็นผูเ้สียภาษีท่ีดี ดงันั้น เพ่ือให้มีการบริหารจดัการดา้นภาษี

ท่ีรัดกุม ส่งเสริม-สร้างมูลค่าและคุณค่าสูงสุดให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีการเสียภาษีอยา่งถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ตลอดจนมีแนวทางในการวางแผนและปฎิบติังานดา้นภาษีสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั ดว้ยความโปร่งใสและเป็น

ธรรม โดยตระหนกัถึง ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีทั้งทางตรงและทางออ้ม บริษทัฯ จึงก าหนดนโยบายการปฏิบติัดา้น

ภาษี ดงัน้ี 

การวางแผนและแนวทาการปฏิบตัิทางด้านภาษี  

1. ด าเนินการบริหารจดัการการวางแผนดา้นภาษีอากร และการเสียภาษีอากรให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด ระเบียบ

ปฏิบติั และกฎหมายภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

2. ด าเนินการน าส่งภาษีหรือขอคืนภาษีอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบที่

เก่ียวขอ้งก าหนด รวมถึงยึดมัน่ในบทบาทหนา้ท่ีการเป็นพลเมืองท่ีดี โดยการปฎิบติัตามกฎหมายภาษี เพ่ือ

สะทอ้นถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานดา้นภาษี  

3. มีการศึกษาและพิจารณาผลกระทบทางภาษีเม่ือมีโครงการลงทุนหรือมีธุรกรรมใหม่ รวมถึงเม่ือมีกฎหมายหรือ

นโยบายทางภาษีอากรใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักิจกรรม กลยทุธท์างธุรกิจ ความถูกตอ้งตามกฎหมาย และ

ครอบคลุมถึงประโยชน์ของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 

6. นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งในประเทศ และ/หรือ

ต่างประเทศ และก่อนการปฏิบติังานใดๆ ท่ีอาจมีขอ้กฎหมายก าหนดไว ้จะตอ้งมีความระมดัระวงัในการสอบทานอยา่ง

รอบคอบ มีการตรวจสอบโดยผูท่ี้รับผิดชอบ ว่าไดถื้อปฏิบติัตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  
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นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC)  ไดใ้ห้ความส าคญักบัการบริหาความเส่ียงของ

บริษทัฯ ให้มีความชดัเจนครอบคลุมการบริหารจดัการองคก์รให้มีภาพรวมอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีการ

เช่ือมโยงระบบการบริหารจดัการอื่นๆ อยา่งเป็นระบบทัว่ทั้งองคก์ร โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์และกลยทุธ์ของ

องคก์ร จึงไดก้ าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ มีการจดัวางระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายทาง

ธุรกิจ และบริษทัฯ ให้การสนบัสนุนดา้นทรัพยากรท่ีจ าเป็นในดา้นต่างๆ เพื่อให้การบริหารความเส่ียงสามารถด าเนินการ

ควบคุมหรือลดความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีอ านาจหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย, เสนอแนะแนวทางการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ, 

ก าหนดกรอบมาตรฐานและกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการ

ก ากบัดูแลใหค้รอบคลุมกลยทุธ์หลกัของบริษทัฯ และสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงพิจารณาติดตามและ

ประเมินผลการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. ให้กรรมการท่ีแต่งตั้งขึ้นส าหรับด าเนินการดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ มีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารและจดัการความเส่ียง

ของบริษทัฯ ตามขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว ้

4. ผูบ้ริหารไดรั้บมอบหมายให้รับผดิชอบในการบริหารความเส่ียงแต่ละระดบัในองคก์ร มีหนา้ท่ีบริหารและจดัการความ

เส่ียง โดยมีพนกังานทุกระดบัสนบัสนุนการบริหารความเส่ียง ผูบ้ริหารไดรั้บมอบหมายมีหนา้ท่ีติดตามและรายงานผล

การบริหารความเส่ียงตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงก าหนด 

5. พนกังานมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามระบบบริหารความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ก าหนด รวมทั้งน ากระบวนการบริหารความเส่ียงเขา้เป็น

ส่วนหน่ึงของการปฏิบติังาน เพื่อสร้างให้เกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งถือปฏิบติั 
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นโยบายส่ิงแวดล้อม 
 

บริษทัฯ มุ่งมัน่และตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด โดยให้

ความส าคญัต่อกฎระเบียบท่ีก าหนดให้เป็นแนวทางปฏิบติั เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในทุกกิจกรรมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ รวมถึงแนวทางปฏิบติัของมาตรฐานสากล นอกจากน้ี ยงั

รวมถึงการก าจดัขยะหรือของเสียท่ีผ่านการใชง้านในการด าเนินธุรกิจ และเศษวสัดุท่ีเหลือจากการให้บริการ เพื่อไม่ให้เป็นภาระ

และภยัอนัตรายต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

1. ปฏิบติังานโดยใหค้วามร่วมมือกบัทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2. จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) เพื่อรับผิดชอบดูแลความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังานในทุกระดบั เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั

ฯ และกฎเกณฑค์วามปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงก าหนดโดยผูว่้าจา้ง 

3. จดัท าเอกสารวิธีการท างาน จดัหาขอ้มูลดา้นเทคนิคในขอบเขตท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัและปกป้องความเสียหายอนัอาจ

เกิดต่อทรัพยากรบคุคล และสภาพแวดลอ้ม 

4. ส่งเสริมพนกังานให้มีความรู้ดา้นความปลอดภยั และให้มีความคุน้เคยกบัวิธีการท างาน นโยบาย และกฎขอ้บงัคบั

เก่ียวกบัความปลอดภยั โดยการจดัการประชุมเร่ืองความปลอดภยั การจดัอบรมความปลอดภยั และการแนะน าเร่ือง

ความปลอดภยัให้กบัพนกังานอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 

แนวทางปฏิบัต ิ

1. มุ่งเนน้ท่ีจะลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากมลภาวะดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ โดยการประเมินผล

กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากส่ิงเหล่านั้น ก่อนมีกระบวนการใหม่ 

2. หาวิธีการลดปริมาณการใชพ้ลงังาน ลดระดบัมลพิษและปริมาณของเสียท่ีออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

3. พยายามพฒันาระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง และเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจอนัดีต่อพนกังานทุกคน

เพ่ือให้การปฏิบติัและการบริหารงานดา้นส่ิงแวดลอ้มบงัเกิดผลมากท่ีสุด 

4. ตระหนกัถึงความส าคญัของการส่ือสารกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน เผยแพร่นโยบายส่ิงแวดลอ้ม ระบบจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

และความคืบหนา้ของการด าเนินโครงการให้พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 
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นโยบายการพฒันาอย่างยั่งยืน 

 

บริษทัฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนตามวิสัยทศันข์ององคก์ร “เราจะเป็นผู้น าในการ

ให้บริการรับส่งบุคลากรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งมั่นพฒันาการบริการ เพ่ือให้เกิดความพงึพอใจแก่ผู้ใช้บริการและ

สร้างมาตรฐานการให้บริการจนเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล” โดยการด าเนินธุรกิจอยา่งมีหลกัธรรมาภิบาลควบคู่กบัความ

รับผิดชอบต่อสังคม การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและดูแลส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียผา่น

กระบวนการด าเนินงานท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได ้บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท านโยบายดา้นการพฒันาความยัง่ยืน (นโยบายฯ) ฉบบัน้ี 

ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบการบริหารจดัการดา้นการพฒันาความยัง่ยืนขององคก์รมีแนวทางการด าเนินงานก าหนดไวด้งัน้ี 

การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

ด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีหลกัธรรมาภิบาลตามแนวทางปฏิบติัของ

องคก์รในคู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล การบริหารความเส่ียงท่ี

ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าขององคก์รเพ่ือให้การด าเนินธุรกิจมีความต่อเน่ือง โดยก่อให้เกิดคุณค่าร่วมและดูแลสิทธิประโยชนข์องผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มอยา่งสมดุลและเท่าเทียม 

 

การสร้างคุณค่าร่วมทางสังคม 

การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม พฒันาความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามแผนการพฒันา

พนกังาน ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน และสนบัสนุนระบบจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีดี ส่งเสริม

ให้ผูบ้ริหารและพนกังานเคารพและปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล โดยยึดหลกัความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบติั รวมถึง

สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของบริษทัฯ กบัชุมชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่พนกังาน ผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย และชุมชนท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบพ้ืนท่ีธุรกิจของบริษทัฯ โดยการสานความสัมพนัธ์ สร้างความเขา้ใจ และความร่วมมืออยา่ง

เขม้แขง็ เพ่ือลดความขดัแยง้ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 

ภายใตน้โยบายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน บริษทัฯ สร้างสมดุลของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจและการ

สร้างคุณค่าให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ดงัน้ี 

1. การเคารพสิทธิมนุษยชนของพนกังานโดยไม่เลือกปฏิบติั อนัเน่ืองมาจากความแตกต่าในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ  เพศ 

อาย ุสีผิว ศาสนา ความเช่ือหรือวฒันธรรม การให้ผลตอบแทนแก่พนกังานอยา่งเป็นธรรมควบคู่ไปกบัการปิดโอกาสใน

การรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

2. การยึดมัน่ในหลกัก ากบัดูแลกิจการ การปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงมาตรฐานการด าเนินงาน

ในระดบัสากล ซ่ึงครอบคลุมถึงคูค่า้ ผูรั้บเหมา และพนัธมิตรทางธุรกิจ 
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3. การห่วงใยเอาใจใส่สุขภาพอนามยัของพนกังาน คูค่า้ ผูรั้บเหมา และพนัธมิตรทางธุรกิจ และไม่มีการละเวน้ในการ

ปฏิบติัตตามกฎ ขอ้บงัคบั มาตรฐานการป้องกนัและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม โดยให้ความส าคญัใน

การบูรณาการเพื่อลดการใชท้รัพยากรหรือการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การป้องกนัผลกระทบท่ีแหลง่ก าเนิด 

และการจดัการส่ิงแวดลอ้มในโครงการ เพ่ือควบคุมใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

4. การสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้

เขา้ใจถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริง ไดรั้บการยอมรับจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง และน าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

5. การจดัท าฐานขอ้มูลและก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานท่ีชดัเจน การเปิดเผยกระบวนการบริหารจดัการและผลการ

ด าเนินงานใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียผ่านทางช่องทางท่ีเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ เช่น รายงานเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
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นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้พนกังานและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อนัประกอบดว้ยวงจร

เครือข่ายการส่ือสารขอ้มูล ระบบซอฟทแ์วร์ท่ีใชใ้นการปฏิบติัการและประมวลผลขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อ

พ่วง แฟ้มขอ้มูล และขอ้มูลบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขดัต่อกฎหมายหรือพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีมาตรฐานความ

ปลอดภยัท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษทั จึงก าหนดให้ถือปฏิบติั ดงัน้ี 

การก ากับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรท่ีดี (Governance of Enterprise IT) 

การก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้แน่ใจว่า บริษทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุน และสามารถบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีนั้นตอ้งมีการเช่ือมโยง

ระหว่างกระบวนการบริหารงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรและขอ้มูลท่ีมีประสิทธ์ิภาพเพื่อสนบัสนุนนโยบาย กลยทุธ์ 

เป้าหมายขององคก์รและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีการรายงานและติดตามการด าเนินงาน เพ่ือให้มัน่ใจว่า 

เทคโนโลยีท่ีบริษทัฯ น ามาใชง้าน สามารถช่วยสนบัสนุนกลยทุธ์และบรรลุวตัถุประสงคใ์นเชิงธุรกิจและสร้างศกัยภาพในการ

แข่งขนั รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าให้กบับริษทัฯ โดยพิจารณาด าเนินการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 

ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นทุกดา้นของงานพร้อมกบัพฒันาบคุลากรของบริษทัฯ ให้มีความรู้

ความสามารถท่ีทนัสมยั 

2. พนกังานจะตอ้งน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษทัฯ ตอ้งไม่กระท าเพื่อประโยชน์ส่วน

บุคคล หรือละเมิดจริยธรรมหรือศีลธรรมอนัดี 

3. ขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกผา่นและเผยแพร่ผา่นระบบเทคโนโลยสารสนเทศถือเป็นคามรับผิดชอบของเจา้ของขอ้มูลนั้นๆ ท่ี

จะตอ้งดูแลไม่ใหเ้กิดความผดิกฎหมาย หรือละเมิดต่อบคุคลท่ีสาม 

4. ใชซ้อฟทแ์วร์ท่ีถูกกฎหมายและเป็นมาตรฐาน 

5. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชง้าน จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัและปฏิบติัตามระเบียบที่ก าหนดไว ้

6. เจา้ของขอ้มูลจะตอ้งป้องกนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ้มูลท่ีส าคญัทางธุรกิจของตนเองจากการเขา้ถึงภายนอก

หรือการโจรกรรม และการบ่อนท าลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกจของบริษทัฯ จะด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

7. ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อระบบสารสนเทศโดยรวม ท่ีไดรั้บการมอบหมายจากบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งก าหนดมาตรการใน

การควบคุมและป้องกนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมัน่คงและปลอดภยั รวมทั้งตอ้งติดตามให้บคุลากรทุกคน

ถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดโดยเคร่งครัด 
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นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy) 

1. จดัให้มีหนา้ท่ีดูแลให้มีการก าหนดนโยบายความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

2. ท าการส่ือสารนโยบายดงักล่าวเพื่อสร้างความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงระหว่าง

หน่วยงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานดา้นอื่นภายในบริษทัฯ เพื่อให้มีการประสานงานและสามารถด าเนิน

ธุรกิจไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

3. จดัให้มีการทบทวนนโยบายความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัฯ 

แนวทางปฏิบัต ิ

1) ห้ามใชท้รัพยากรและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อกระท าการอนัผิดกฎหมายและขดัต่อศีลธรรมอนัดีของสังคม 

เช่น การจดัท าเวบ็ไซตเ์พื่อด าเนินการคา้ขาย หรือเผยแพร่ส่ิงท่ีผิดกฎหมาย หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี เป็นตน้ 

2) ไม่เขา้ใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ดว้ยช่ือบญัชีผูใ้ชข้องผูอ่ื้น ทั้งท่ีไดรั้บอนุญาต และไม่ได้

รับอนุญาตจากเจา้ของช่ือบญัชีผูใ้ช ้

3) ห้ามเขา้ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์และขอ้มูลท่ีมีการป้องกนัการเขา้ถึงของผูอ่ื้น เพ่ือแกไ้ข ลบ เพ่ิมเติม หรือคดัลอก 

4) ห้ามเผยแพร่ขอ้มูลของผูอ่ื้น หรือของหน่วยงาน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูเ้ป็นจา้ของขอ้มูลนั้นๆ 

5) ห้ามก่อกวน ขดัขวาง หรือท าลายให้ทรัพยากรและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ เกิดความเสียหาย เช่น  

การส่งไวรัสคอมพิวเตอร์ การป้อนโปรแกรมท่ีท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์เครือข่ายปฏิเสธการท างาน 

(Denial of Service) เป็นตน้ 

6) ห้ามลกัลอบดกัรับขอ้มูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ และของผูอ้ืน่ท่ีอยูร่ะหว่างการรับและส่งใน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

7) ก่อนการใชง้านส่ือบนัทึกพกพาตา่งๆ หรือเปิดไฟลท่ี์แนบมากบัจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไฟลท่ี์ดาวน์โหลด

มาจากอินเทอร์เน็ต ตอ้งมีการตรวจสอบเพ่ือหาไวรัสโดยโปรแกรมป้องกนัไวรัสก่อนทุกคร้ัง 

8) ผูใ้ชต้อ้งไม่อนุญาตให้ผูอ้ืน่ใชบ้ญัชีใชง้านและรหสัผา่นของตน ในการเขา้ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ร่วมกนั 

 

นโยบายการบริหารจัดการความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) 

ตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร (Corporate Risk Management) และครอบคลุมในเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี 

1. การก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูจ้ดัการส่วนเทคโนโลยีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการศึกษา จดัหาวิธีการหรือแนวทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด

ความเส่ียงหรือจดัการความเส่ียงท่ีมีอยู ่แลว้น าเสนอให้กบัผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาในการจดัการความเส่ียงดา้นระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. การระบุความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Related Risk) 

2.1 ความเส่ียงดา้นกายภาพและสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ห้องศูนยก์ลางขอ้มูล (Data Center Room) ซ่ึงเป็นท่ีจดัเก็บ

ติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) อปุกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์อื่น ตอ้งมีการควบคุมการเขา้-ออกและ

การใชง้าน การตรวจสอบระบบตา่งๆ เช่น ระบบเตือนอุณหภูมิภายในห้อง ระบบเตือนอคัคีภยั เป็นตน้ 

2.2 ความเส่ียงดา้นการใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ เพื่อป้องกนัการใชง้านการ

ติดตั้งโปรแกรมท่ีไม่ปลอดภยัหรือไม่ประสงคดี์ เช่น การดาวน์โหลดโปรแกรมจากภายนอกมาติดตั้ง ซ่ึงอาจ

มีมลัแวร์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือมีช่องโหว่เช่ือมต่อเครือข่ายภายนอก เขา้โจมตีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้าน

หรือเคร่ืองอื่นท่ีอยูบ่นเครือข่ายเดียวกนั เป็นตน้ 

2.3 ความเส่ียงดา้นการใชง้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ ตอ้งมีตรวจสอบและเฝ้าระวงัการใชง้าน

เครือข่ายภายในและระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการจดัท าระบบป้องกนัการเขา้ถึงและการโจมตีจากภายนอกให้กบั

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่าย (Server) และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) ท่ีผูป้ฏิบติังานใชง้าน เช่น ระบบ

ป้องกนัการเขา้ออกใชง้านผา่นอินเทอร์เน็ต การติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ การกรองขอ้มูลรับส่ง

อีเมล เป็นตน้ 

2.4 ความเส่ียงดา้นบคุคล ตอ้งมีการก าหนดสิทธ์ิการใชง้านเขา้ถึงระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ 

และขอ้มูล ใหเ้ป็นไปตามสิทธ์ิท่ีพึงมี เพื่อป้องกนัการเขา้แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูล 

3. การประเมินความเส่ียงท่ีครอบคลุมถึงโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น เพ่ือจดัล าดบัความส าคญัใน

การบริหารจดัการความเส่ียง โดยก าหนดความเส่ียงไว ้4 ประเภท ดงัน้ี 

3.1 ความเส่ียงดา้นเทคนิค ท่ีอาจเกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ถูกโจมตี 

3.2 ความเส่ียงจากผูป้ฏิบติังาน ท่ีเกิดขึ้นจากการจดัการสิทธ์ิท่ีไม่เหมาะสม ท าให้เกิดการเขา้ถึงขอ้มูลเกินกว่าหนา้ท่ี 

และอาจท าให้เกิดความเสียหายกบัขอ้มูลสารสนเทศได ้

3.3 ความเส่ียงจากภยัและสถานการณ์ฉุกเฉิน ท่ีเกิดขึ้นจากภยัพิบติัหรือธรรมชาติ รวมทั้งสถานการณ์อ่ืน เช่น 

กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง การชุมนุมประทว้ง เป็นตน้ 

3.4 ความเส่ียงดา้นบริหารจดัการ ท่ีเกิดขึ้นจากแนวนโยบายท่ีท าการใชง้านอยูอ่าจไม่สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดขึ้น 

4. การก าหนดวิธีการหรือเคร่ืองมือในการบริหารและจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัที่บริษทัฯ ยอมรับได ้

จดัท าตารางลกัษณะรายละเอียดความความเส่ียง (Description of Risk) โดยมีหวัเร่ือง ช่ือความเส่ียง ประเภทความเส่ียง 

ลกัษณะความเส่ียง ปัจจยัความเส่ียง และผลกระทบ เป็นตน้ ก าหนดระดบัโอกาสการเกิดเหตุการณ์และระดบัความ

รุนแรงของผลกระทบความเส่ียง รวมถึงการท าแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 

5. ก าหนดตวัช้ีวดัระดบัความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Indicator) รวมถึงจดัให้มีการ

ติดตามและรายงานผลตวัช้ีวดัต่อผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถบริหารและจดัการความเส่ียงไดอ้ยา่งเหมาะสม

และทนัต่อเหตุการณ์ 
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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

        บริษทัฯ เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัและใหค้วามส าคญัต่อการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือท า

ธุรกรรมกบับริษทัฯ จึงไดจ้ดัท านโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลฉบบัน้ีขึ้น เพ่ือให้มีหลกัเกณฑ ์กลไก มาตรการก ากบัดูแล 

และการบริหารจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งชดัเจนและเหมาะสม ดงัต่อไปน้ี 

1.     ขอบเขตการบังคับใช้ 

นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใชก้บัการปฏิบติังานของพนกังานทุกคน ซ่ึงหมายถึงพนกังาน

ประจ า พนกังานสัญญาจา้งงานแบบระบุระยะเวลาส้ินสุดสัญญา พนกังานชัว่คราว และผูรั้บเหมา รวมถึงผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลในนามบริษทัฯ 

 

2.     ค านิยาม 

“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับคุคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับคุคลนั้นได ้ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรม

โดยเฉพาะ 

“ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองส่วนบคุคลโดยแทข้องบุคคล แต่มีความ

ละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 

เช่น เช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ 

ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูล

สุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มลู

ชีวภาพ หรือขอ้มูลอื่นใด ซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใน

ท านองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล

ประกาศก าหนด 

“การประมวลผล” หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย การลบ หรือ

การท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล 

“เจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีขอ้มูลส่วนบคุคล

สามารถระบุตวัตนของบุคคลนั้นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

“ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบคุคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบคุคลซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการเกบ็

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  

“ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบคุคลซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลตามค าส่ังหรือในนามของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี บคุคลหรือนิติบคุคล ซ่ึงด าเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุม

ขอ้มูลส่วนบุคคล 
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3.     การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1 บริษทัฯ จะด าเนินการเก็บรวมรวมขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมี วตัถุประสงค ์ขอบเขต และใชวิ้ธีการท่ีชอบดว้ย

กฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินงานภายใตว้ตัถุประสงค์

ของบริษทัฯ เท่านั้น 

3.2.     บริษทัฯ จะด าเนินการใหเ้จา้ของขอ้มูลรับรู้ ให้ความยินยอมตามแบบวิธีการของบริษทัฯ กรณีท่ีจดัเก็บขอ้มูล

ส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจา้ของขอ้มูล บริษทัฯ จะขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลโดยชดัแจง้ก่อนท าการเก็บ

รวบรวม เวน้แต่การเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีพระราชบญัญติั

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นก าหนดไว ้ 

 

4.     วัตถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

4.1.     บริษทัฯ จะด าเนินการเก็บรวมรวมหรือใชข้อ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน

ของบริษทัฯ หรือเพ่ือปรับปรุงคณุภาพในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และ/หรือเพ่ือปฏิบติัตาม

กฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจดัเกบ็และใชข้อ้มูลดงักล่าว

ตามระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นตามวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้เจา้ของขอ้มูลหรือตามท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้ท่านั้น 

4.2.     บริษทัฯ จะไม่กระท าการใดๆ แตกต่างจากท่ีระบุในวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม เวน้แต ่

 (1)  ไดแ้จง้วตัถุประสงคใ์หม่ให้แก่เจา้ของขอ้มูลทราบและไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล 

 (2)  เป็นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลหรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

5.     การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1.     บริษทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไปให้บคุคลใดโดยปราศจากความยินยอมและจะ

เปิดเผยตามวตัถุประสงคท่ี์ไดมี้การแจง้ไว ้

5.2.     บริษทัฯ อาจมีความจ าเป็นในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลต่อบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษทัฯ และการใหบ้ริการแก่เจา้ของขอ้มูล โดยในการเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลให้แก่บคุคลดงักล่าว บริษทัฯ จะด าเนินการใหบุ้คคลเหล่านั้นเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบคุคลไวเ้ป็น

ความลบัและไม่น าไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงคอ์ืน่นอกเหนือจากขอบเขตท่ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดไว ้

5.3.     บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูลภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด เช่น การเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานก ากบัดูแล รวมถึงในกรณีท่ีมีการร้องขอให้

เปิดเผยขอ้มูลโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมาย 
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6.     การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1.     บริษทัฯ จะจดัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

กฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด และแนวปฏิบติัดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่พนกังานของ

บริษทัและบคุคลอืน่ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.2.     บริษทัฯ สนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังานมีความรู้และตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการเก็บ

รวบรวม การจดัเก็บรักษา การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลเพื่อใหบ้ริษทัสามารถปฏิบติั

ตามนโยบายและกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ มีประสิทธิภาพ 

 

7.     สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1.     สิทธิขอเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน หรือขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มลูส่วนบุคคล

ดงักล่าวท่ีตนไม่ไดใ้ห้ความยินยอม 

7.2.     สิทธิคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีเก่ียวกบัตน 

7.3.     สิทธิขอให้ด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับคุคลท่ีเป็น

เจา้ของขอ้มูลส่วนบคุล 

7.4.     สิทธิขอให้ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

7.5.     สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดใ้หค้วามยินยอมไว ้ทั้งน้ี การเพิกถอน

ความยินยอมยอ่มไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล    ท่ีไดใ้หค้วามยินยอม

ไวแ้ลว้ 

7.6.     สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบคุคลให้ถูกตอ้ง 

7.7.     สิทธิในการให้โอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

8.     การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อาจท าการปรับปรุงหรือแกไ้ขนโยบายฉบบัน้ีเป็นคร้ังคราวเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดตามกฎหมาย การ

เปล่ียนแปลงการด าเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยบริษทัฯ จะประกาศแจง้

การเปล่ียนแปลงใหท้ราบอยา่งชดัเจน  

ช่องทางการติดต่อ: บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 9/30 หมู่ท่ี 9 ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 20160  

  โทรศพัท:์ 66 (0) 38 468 788 โทรสาร: 66 (0) 38 468 788 
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นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปช่ัน 

 

 บริษทัฯ มีนโยบายต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นอย่างส้ินเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตาม

กฎหมายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ในประเทศไทย บริษทัฯ จะไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการ

ให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ทั้งทางตรงและทางออ้ม และมุ่งมัน่ท่ีจะน าระบบท่ีมีประสิทธิผลมาใชใ้นการต่อตา้นการให้สินบน

และการคอร์รัปชัน่ 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษทัฯ ตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ การให้/ รับสินบนแก่/ 

จากเจา้หนา้ท่ีของรัฐและเอกชน เช่น บุคคลของบริษทัต่างๆ ท่ีมีธุรกรรมร่วมกบับริษทัฯ ทั้งทางตรงและทางออ้ม เพ่ือให้ไดม้าหรือ

คงไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั นโยบายต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นฉบบัน้ีไดก้ าหนดเกณฑ์และ

แนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นการสินบนและการคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ โดยครอบคลุม ในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ด าเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน่ใน

ทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงผูรั้บจา้งหรือผูรั้บจา้งช่วงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และก าหนดให้มีการสอบทานการ

ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่น้ีอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบติัใหส้อดคลอ้ง

กบันโยบาย ระเบียบปฏิบติั ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั ประกาศ และการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

2. มาตรฐานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจและเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการของบริษทั ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา พนกังานทุกคนทุกระดบั ผูส่้งมอบหรือผูรั้บเหมาช่วงท่ีจะมีส่วนใน

การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัเพ่ือให้การด าเนินการดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายท่ี

ก าหนด 

3. บริษทัฯ พฒันามาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้าน

ศีลธรรม โดยจดัให้มีการประเมินความเส่ียงในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือสุ่มเส่ียงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน่และน ามา

จดัท าเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบติัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4. บริษทัฯ ไม่กระท าหรือสนับสนุนให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแล รวมถึงการควบคุม การ

บริจาคเพ่ือการกุศล การบริจาคแก่พรรคการเมือง การให้ของขวญัทางธุรกิจและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใส

และไม่มีเจตนาเพื่อโนม้นา้วให้เจา้หนา้ท่ีภาครัฐหรือเอกชนด าเนินการไม่เหมาะสม 

5. บริษทัฯ จดัให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม สม ่าเสมอเพื่อป้องกนัไม่ให้พนักงานมีการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม โดย

เฉพาะงานขาย การตลาด จดัซ้ือ 

6. บริษทัฯ จดัให้มีความรู้ดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่แก่คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานเพื่อส่งเสริม

ความซ่ือสัตยสุ์จริต และรับผิดชอบในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงส่ือให้เห็นความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ 

7. บริษทัฯ จดัให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้งแม่นย  า 

บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีการส่ือสารท่ีหลากหลายช่องทางเพื่อพนักงานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนัควร

สงสัย โดยมัน่ใจไดว่้าผูแ้จง้เบาะแสไดรั้บการคุม้ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกยา้ยท่ีไม่เป็นธรรมหรือกลัน่แกลง้ดว้ยประการใด 

รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการแจง้เขา้มา 
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นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 

บริษทัฯ ตระหนกัและเลง็เห็นถึงความส าคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนดว้ยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนัโดย

ค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และเสรีภาพของบคุคล และไม่แบ่งแยกความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ 

อาย ุภาษา ศาสนา วฒันธรรม ชนชั้น ความพิการ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ สถานะของบุคคล 

ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางสังคม การศึกษาอบรม หรือความคดิเห็นทางการเมือง และอ่ืนๆ ตามหลกัการพ้ืนฐาน

ท่ีส าคญัของกฎหมายสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด 

แนวทางปฏิบัต ิ

1. ให้โอกาสกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน อยา่งเท่าเทียมกนัในการท างาน ภายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการ

ท างาน ประกาศ และค าส่ังต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีชอบดว้ยกฎหมายเดียวกนั 

2. ให้ความส าคญัดา้นแรงงาน โดยปฏิบติัต่อพนกังานตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานอยา่ง

เป็นธรรม 

3. ปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมในทุกกระบวนการการจา้งงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาท างานและวนัหยดุ การ

มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบติังาน การฝึกอบรมพฒันา และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบติั 

4. ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือทางการกระท าต่อบุคคลอื่น ไม่เลือกปฏิบติั

หรือกีดกนัผูห้น่ึงผูใ้ด 

5. ส่งเสริมให้บคุลากรทุกคนมีความตระหนกัและส านึกในสิทธิหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อบุคคลอื่นและ

สังคม 

6. บริษทัฯ ไม่ใชแ้รงงานบงัคบั หรือแรงงานเด็กอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษท่ีเป็นการข่มขู่ คุกคาม หรือการ

ใชค้วามรุนแรงในรูปแบบใดต่อร่างกายหรือจิตใจบคุลากรทุกคน 

7. ให้ผลตอบแทนและสวสัดิการตามความสามารถอยา่งเหมาะสม เป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

8. จดัสภาพแวดลอ้มท่ีดีในท่ีท างาน รวมถึงการจดัหาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เพื่อสุขอนามยัท่ีดีและความปลอดภยัส าหรับการ

ท างาน 

9. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานไดรั้บการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือเรียนรู้และ

เสริมสร้างความช านาญในวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ และประสิทธิภาพในการท างานแก่องคก์ร รวมถึงการบริการลูกคา้

ไดอ้ยา่งครอบคลุมและเพียงพอในทุกกระบวนการ 

10. จดัหาระบบและอุปกรณ์ความปลอดภยัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายส าหรับพนกังาน ลูกคา้ รวมถึงทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบติังานหรืออาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพยสิ์น ส่ิงแวดลอ้มและช่ือเสียงของ

ลูกคา้ 

11. เปิดโอกาส และมีช่องทางให้พนกังานสามารถร้องทุกข ์หรือเสนอแนะเร่ืองต่างๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบติังานผา่นช่อง

ทางการติดต่อ: บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 9/30 หมู่ท่ี 9 ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 20160  

  โทรศพัท:์ 66 (0) 38 468 788 โทรสาร: 66 (0) 38 468 788  



 

หนา้  77 

 

    คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ 

 

บริษทัฯ ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ท่ีจะตอ้งรับทราบ ท า

ความเขา้ใจและถือปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ปฏิบติัท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือนีอย่างเคร่งครัด ผูบ้ริหารทุกระดบัในองค์กรจะต้อง

รับผิดชอบดูแล และถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการให้พนักงานภายใต้สายบงัคบับัญชาของตนทราบ และปฏิบติัตามคู่มือ

จรรยาบรรรณของบริษทัฯ อย่างจริงจงั หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานผูใ้ดกระท าผิดหลกัการการก ากบัดูแลกิจการตามท่ี

ก าหนดไว ้จะไดรั้บโทษทั้งทางวินยั และหากมีการกระท าท่ีเช่ือไดว่้าท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของรัฐ  บริษทัฯจะ

ส่งเร่ืองให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐด าเนินการต่อไป 

หากพนกังานพบเห็นการกระท าผิดกฎหมาย และ/หรือหลกัการก ากบัดูแลกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือน้ี ให้แจง้ขอ้

ร้องเรียนหรือขอ้กล่าวหาไปยงัประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหารสูงสุด หรือกรรมการบริหารของ

บริษทั ทั้งน้ี บริษทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส เพ่ือคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกบัผูแ้จง้ขอ้

ร้องเรียนดงักล่าว 

ทางการติดต่อ:  บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 9/30 หมูท่ี่ 9 ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 20160  

โทรศพัท:์ 66 (0) 38 468 788 โทรสาร: 66 (0) 38 468 788 
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รายงานความยั่งยืน 
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จุดมุ่งหมายของเรา 

 

 

วิสัยทัศน์ 

 

เราจะเป็นผู้นำในการให้บริการรับส่งบุคลากรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งมัน่พัฒนาการบริการ 

เพื่อให้เกิดความพงึพอใจแก่ผู้ใช้บริการและสร้างมาตรฐานการให้บริการจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 

• รักษาฐานธุรกิจให้เขม้แข็ง เสริมสร้างการเติบโต และขยายฐานธุรกิจอยา่งต่อเนื่องสู่ความยัง่ยืน 

• ปรับใช้เทคโนโลยีในการให้บริหารและควบคุมการเดินรถเพื่อความปลอดภัย และตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการอยา่ง
สม่าเสมอ 

• พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์การในดำเนินงานของบริษัท 

• รักษาฐานลูกค้าเดิม และควบคู่ไปกับสร้างฐานลูกค้าใหม ่ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ 

• พัฒนาระบบปฏิบัติการ และมาตรฐานการให้บริการรับส่งบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง 
• พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบคุลากรฝ่ายปฏิบัติการ และผูข้ับขี่ใหไ้ด้มาตรฐาน 

• ให้ความส าคัญและเสริมสร้างความพึงพอใจแกผู่ใ้ช้บริการ 
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การบริหารจัดการด้านความย่ังยืน 

 

  ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจที่ผา่นมาพบว่า การปรับตัวอยา่งรวดเร็วและทันต่อสถานการณปั์จจุบันถือเป็นปัจจัยส าคัญของ
ความกา้วหนา้ทางธุรกิจ โดยบริษัทน านโยบายความปลอดภัยในการให้บริการรถโดยสารขนส่งบุคคลากรมาโดยตลอด เป็นบริษัทผูน้ าใน
การใช้รถโดยสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้บริการขนส่งพนักงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการเดินรถแก่
ลูกค้า เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรคุ้มค่าที่สุดส าหรับลูกค้า จึงเป็นที่ยอมรับของบริษัทและโรงงานชั้นน าต่างๆ ในนิคม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก และพื้นที่ใกล้เคียง 

ในโลกยุคปัจจุบัน คนส่วนใหญมี่ความต้องการได้รับการตอบสนองความต้องการอยา่งรวดเร็ว ธุรกิจจึงมีความจ าเป็นต้องปรับ
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หนึ่งในวิธีการที่จะให้ผลลพัธ์ตามที่คาดหวังคือการร่วมมือกันระหว่างองค์กรและผูมี้ส่วนได้เสีย 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขัน และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่ม 
การร่วมมือกันนี้ยังสร้างประโยชนแ์ละเสริมความแข็งแกร่ง เพื่อการเติบโตอยา่งยัง่ยนืในอนาคต 

บริษัทได้เตรียมมอบคุณค่าการเดินทางจากการสร้างสรรค์สิ่งใหมใ่นการให้บริการ “Journey with innovation”  
ด้วยแนวคิด “บรษิทัมเิพยีงส่งมอบบริการด้วยความปลอดภยั ความเชื่อถอืได้ และความสะดวกสบายเท่านัน้ การสร้างประโยชน์และ
รบัผิดชอบต่อผูม้สี่วนได้เสยีทัง้กระบวนการเป็นวธิกีารขบัเคลื่อนการพฒันาอยา่งยัง่ยนื เพื่อส่งเสรมิให้ธรุกจิเตบิโตได้อยา่งต่อเนื่อง”  
ทัง้นี้ การด าเนินการภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เร่ิมจากพนักงานที่มีประสิทธิภาพ และท างานอยา่งมีประสทิธิภาพ ในฐานะฟันเฟือง
ส าคัญต่อความยัง่ยืนของบริษัท และส่งต่อไปยังสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

 

กรอบการดำเนินงานดา้นความยั่งยืน 

Items C  A  R  E Economic Social Environmental 

I-Solution I-Operation I-Service Success Responsibility Responsibility 

Reasonable Price •    ✓    

Communication •     ✓   

Reliability •   •  ✓  ✓   

Branding •    ✓    

Service mind •     ✓   

Knowledge Management •     ✓   

Solution Management •    ✓    

Cost Management •   •  ✓  ✓   

Time Management  •   ✓    

Innovation •  •  •  ✓    

Anti-Corruption •  •   ✓    

Safety  •  •  ✓  ✓  ✓  

Quality  •  •  ✓  ✓  ✓  

ISO Standard  •  •  ✓    

Professional  •   ✓  ✓   

Regulatory Compliance •  •  •  ✓  ✓  ✓  

Customer satisfaction   •  ✓  ✓   

Training  •  •  ✓  ✓   

Health  •    ✓   

Human Right  •    ✓   

Comfort   •   ✓   

Emission •      ✓  

Note: I ย่อมาจาก Innovation       
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ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 

บริษัท เอทีพ3ี0 จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผูใ้ห้บริการรถโดยสารขนส่งบุคลากรระหว่างแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชน  
ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ซึ่งได้รับใบอนุญาตผูป้ระกอบการ
ขนส่งไมป่ระจ าทางจากกรมการขนส่งทางบก โดยบริษัทมีรถโดยสารที่ให้บริการ 2 รูปแบบ  

  (หนว่ย: คัน) 
ประเภทยานพาหนะบรกิาร รถโดยสารของบรษิทั รถโดยสารรถร่วมบรกิาร 

รถบัส 265 4 

รถมินิบัส 42 - 
รถตู้ 216 65 

 หมายเหตุ: ปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าจ านวน 55 ราย ให้บริการขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 15,000 – 20,000 คน 

 

นอกจากนี้ บริษัทได้น ามาตรฐานการบริหารความปลอดภัยทางถนน (BSI ISO39001: 2012 Road traffic safety management 

system) มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการเดินรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่อลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด อีกทัง้
การให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานขับรถตัง้แต่กระบวนการสรรหา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การ
อบรม การสร้างจิตส านึกในการให้บริการและปลูกฝังการใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตและทรัพยส์นิของผูโ้ดยสารและผูร่้วมใช้เส้นทาง  

 

แนวโนม้ส าหรับปี 2565 บริษัทมุง่เนน้ขยายฐานตลาดการให้บริการภาคขนส่งผูโ้ดยสารในเขตภาคตะวันออกและเขตภาคกลาง  
▪ ขยายฐานกลุ่มลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตต่อเนื่อง 
▪ ขยายฐานกลุ่มอุตสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทสัญชาติญ่ีปุ่ นรายใหญ ่ 

โดยเนน้การใช้บริการรับส่งที่มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า 
รวมถึงการเพิ่มความสะดวกสบาย รวมถึงการช่วยลดต้นทุนให้แกลู่กค้า เพิ่มศักยภาพการแขง่ขันมากขึ้น 
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้และการประเมินประเด็นที่สำคัญ 

 

บริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดท ารายงานฉบับนี้เพื่อแสดงถึงความมุง่มัน่ในการเปิดเผยขอ้มูลการด าเนินธุรกิจ
ที่ส าคัญอยา่งถูกต้องและโปร่งใส เพื่อผูท้ี่มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมัน่ในการด าเนินงาน 

 

แนวทางการดำนินงาน 

บริษัทจัดท ารายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2564 ตามแนวทางการจัดท ารายงานการพัฒนาอยา่งยัง่ยืน โดยขอบขา่ยของรายงานฉบบันี้ 
สอดคล้องกับกรอบการรายงานของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) โดยเนื้อหา ที่รายงานจะสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ 
การประเมินประเด็นที่ส าคัญต่อความยัง่ยืนของบริษัทและผูมี้ส่วนได้เสยี รวมถึงนโยบายและแนวทางการบรหิารจัดการประเด็นที่ส าคัญ 
และรายงานผลการด าเนนิงาน 

• ด้านเศรษฐกิจ (Economic)  

• ด้านสังคม (Social)  

• ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)  

 

การมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมต่อความต้องการของกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบและเขา้ถึงความ-
คาดหวัง ตลอดจนน าขอ้คิดเห็นที่ได้รับมาวิเคราะห์และเขา้กับกระบวนการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ 

 

กลุ่มผูม้สี่วนได้เสยี วธิีการมสี่วนร่วม ความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้เสยี 

พนักงาน • การประเมินผล 

• การส ารวจความพึงพอใจ และการร้องเรียน
ผา่นหัวหนา้งาน 

➢ ค่าตอบแทน สิทธิประโยชนแ์ละสวัสดิการ 
➢ การรักษาพนักงาน 

➢ ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

➢ การพัฒนาศักยภาพ 

ลูกค้า • การได้รับการไว้วางใจ และสร้างสัมพันธ์ที่ดี 

• การส ารวจความพึงพอใจ 

• ระบบและช่องทางการร้องเรียน, เสนอแนะ 

➢ การบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ เช่น ไมมี่รถเสียระหว่าง
ให้บริการ ตรงต่อเวลา ติดต่อสะดวก 

➢ ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาได้อยา่งเหมาะสมและ
ทันเวลา 

➢ ความปลอดภัยในการใช้บริการ 
คู่ค้า • กระบวนการคัดเลือก 

• กระบวนการประเมินผลประจ าปี 

➢ การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

ผูถื้อหุ้น • การแถลงผลประกอบการทุกไตรมาส 
ประจ าปี และการเปิดเผยขอ้มูลส าคัญต่างๆ 

• การจัดประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 

• ช่องทางการสื่อสาร 

➢ ด าเนินกิจการอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม  
➢ ธุรกิจมีผลประกอบการที่ดี 
➢ ด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากับกิจการที่ดี 

คู่แขง่ • การด าเนินงานทางธุรกิจ ➢ ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแขง่ขันที่ดี 
สังคมชุมชน • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุม 

• ช่องทางการร้องเรียน 

➢ อยูร่่วมกันอยา่งยัง่ยืน 

➢ ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ภาครัฐ • รายงานผลการด าเนินธุรกิจและผลการ
ปฏิบัติงานตามที่หนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง
ก าหนด 

➢ ปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ 

➢ เปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงาน 
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การประเมินประเด็นที่สำคญัและเชื่อมโยงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
 

ขัน้ตอนการประเมินประเด็นส าคญัต่อความยัง่ยืน 

  

1. การะบุประเด็นส าคัญ: บริษัทได้ก าหนดขอบเขตการวิเคราะห์ประเด็นที่มีความส าคัญต่อความยัง่ยืนดังนี ้
 ปัจจัยภายใน: วิเคราะห์จากประเด็นความยัง่ยืนทีส่ง่ผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่าเพื่อความยัง่ยืนในระยะสัน้

และระยะยาว โดยครอบคลุม ตัง้แต่กิจกรรมการเตรียมความพร้อมกอ่นให้บริการจนกระทัง่
ส่งมอบริการ รวมถึงปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน ์พันธกิจ และกลยุทธ์ ความยัง่ยืน
ขององค์กร 

 ปัจจัยภายนอก: วิเคราะห์จากประเด็นที่อยูใ่นความสนใจของกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย แนวโนม้ของประเทศไทยและ
ของโลก และเป้าหมาย การพัฒนาเพื่อความยัง่ยนื 

2. การจัดล าดับประเด็นที่ส าคัญ: น าประเด็นทีอ่ยูใ่นความสนใจจากปัจจัยภายในและภายนอกมาพิจารณา และให้ความ
ความส าคัญโดยกลุ่มของผูมี้ส่วนได้เสีย และผูบ้ริหาร  
ดังแสดงตามภาพ 

 

 

 

ประเดน็ความยัง่ยนืทีส่ าคญั 

 

ขอบเขตของผลกระทบ 

ภายในองคก์ร ผูม้สีว่นได้เสยี
ภายนอกองคก์ร 

บริษัทกับความยัง่ยนื การก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)   

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

แนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance) 

  

การด าเนินงาน การแกปั้ญหา (I-Solution)   

• การสร้างเคร่ืองหมายการค้า   

• เป็นผูเ้ชี่ยวชาญด้านระบบและการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสยี   

การปฏิบัติงาน (I-Operation)   

• ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ   

• AI Platform   

การบริการ (I-Service)   

• ศูนยฝึ์กอบรม-พัฒนา   

• การสร้างคุณค่าร่วม   

บุคลากร การพัฒนาบุคลากร (Personal Development)   

การสร้างแรงจูงใจ (Talent Retention)   

ความปลอดภัย 
(Safety) 

ความปลอดภัยในการให้บริการ (Safety service)   

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และชีวอนามัย (Occupational 

safety and health) 

  

 

การกำหนดแนวทางการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

 ประเด็นส าคัญด้านความยัง่ยืนที่ผา่นการพิจารณาและเห็นชอบแล้วจะน ามาใช้ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ในระดับ
แผนงาน/ โครงการ และน าไปก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย และ
เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 
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บริษัทกับความย่ังยืน 

 

 

กลยุทธด์้านความยั่งยืน  

การเดินทางสู่ความยัง่ยืนของบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงและคุณค่าที่บริษัทส่งมอบ เป็นกรอบก ากับด้านบนอีกทัง้มีการก ากับดูแล
กิจการ และจรรยาบรรณที่ดีเป็นกรอบก ากับอีกด้าน 

 

คุณค่าทีบ่ริษทัส่งมอบ “Journey with innovation” 
 

I-Solution I-Operation I-Servicing 

➢ การสร้างเคร่ืองหมายการค้า 
(Branding) 

➢ ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ
(Operational excellence) 

➢ ศูนยฝึ์กอบรม-พัฒนา 
(Training Development Center) 

➢ เป็นผูเ้ชี่ยวาญด้านระบบและการมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสยี 

(Expert system & engagement) 

➢ AI Platform ➢ การสร้างคุณค่าร่วม 

(Value co-creation) 

   

• การสื่อสารกับลูกค้า  • การคัดสรร • ด าเนินการตามความต้องการลูกค้า 
(Customer communication) (Selection) (Operate customer requirement) 

• ออกแบบการแกไ้ขปัญหาได้ตรง • การส ารวจเส้นทาง • การควบคุมมาตรฐานการท างาน 

ตามความต้องการลูกค้า (Route survey) (Control operation standard) 

(Design solution to serve  • บริหารเวลาและจุดรับผูโ้ดยสาร • การซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน 

customer inquiry) (Time & pick up point management) (Preventive Maintenance) 

• การมีส่วนร่วมของลูกค้า • มาตรฐานการตรวจสอบรถ • การตอบสนองลูกค้า 
(Customer engagement) (Vehicle standard checking) (Customer feedback) 

 • การควบคุมภายใน • การควบคุมค่าใช้จ่าย 

 (Internal control) (Cost Control) 

  • การพัฒนาด้านนวัตกรรม 

  (Innovation) 

  • การเรียกเก็บค่าบริการ (Billing) 
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การเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

จากการรวบรวมขอ้มูลจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนนิธรุกิจ และการตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจที่อยูคู่่
กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การ
พัฒนากระบวนการจัดการความยัง่ยืน จากการประเมินประเด็นส าคัญที่มีผลต่อความยัง่ยืนของการด าเนนิธรุกิจ บริษัทจึงได้ก าหนดวิธีการ
ด าเนินงานและมีส่วนร่วมกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาประเด็นทีส่ าคัญไว้ดังนี ้
 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ช่องทางการมสี่วนร่วม ความคาดหวงั แนวทางปฏบิตั ิ

พนักงาน • ผูบ้ริหารมีการประชุมกับ
พนักงานอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

• จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ 

• การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ 
ภายในบริษัท 

• ค่าตอบแทน สิทธิประโยชนแ์ละ
สวัสดิการ 

• การรักษาพนักงาน 

• ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

• การพัฒนาศักยภาพ 

• จ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
อยา่งเหมาะสม  

• ส่งเสริมให้เติบโตตามสายงานที ่
สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ  

• เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วน
ร่วม ในการจัดการด้านคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน เช่น การ
จัดตัง้คณะกรรมการอาชีว-
อนามัยและความปลอดภัย  

ลูกคา้ • การสื่อสารตามแผนงาน  

• การพบปะลูกค้าตามก าหนด  

• การเขา้พบของลูกค้าในวาระ
ต่างๆ  

• การส ารวจความพึงพอใจลูกค้า 

• การบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
เช่น ไมมี่รถเสียระหว่าง
ให้บริการ ตรงต่อเวลา ติดต่อ
สะดวก 

• ความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหาได้อยา่งเหมาะสมและ
ทันเวลา 

• ความปลอดภัยในการใช้บริการ 

• พัฒนาบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลาย 

อยา่งต่อเนื่อง ตลอดจนให้
ค าแนะน าและเป็นทีป่รึกษาการ
บริหารการเดินรถที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถมัน่ใจ
ได้ว่าได้รับความปลอดภัยใน
การใช้บริการ 

คูค่า้ • การสื่อสารผา่นทางสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์  
• การประชุมร่วมกับคู่ค้าตาม 

แผนงานบริษัท 

• การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็น
ธรรมและตรวจสอบได้ 

• ค านึงถึงผลประโยชนร่์วมกัน  

• สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ประสบการณ ์และ
ความเชี่ยวชาญ  

• ส่งเสริมนโยบายการแขง่ขันทาง 
การค้าอยา่งเสรีและเป็นธรรม 

• ให้ความส าคัญของ “คู่ค้า” ใน
ฐานะพันธมิตร โดยปฏิบัติกับ 

คู่ค้าอยา่งเป็นธรรมและเสมอ
ภาค เพื่อสร้างความเชื่อถือ
พัฒนาและ รักษาสัมพนัธภาพ 

ที่ดต่ีอกัน 
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ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ช่องทางการมสี่วนร่วม ความคาดหวงั แนวทางปฏบิตั ิ

ผูถ้ือหุ้น • การประชุมสามัญประจ าปี 

• รายงานประจ าปี  

• กิจกรรมนักลงทุนพบผูบ้ริหาร  

• ด าเนินกิจการอยา่งโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม  

• ธุรกิจมีผลประกอบการที่ดี 
• ด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากับ
กิจการที่ดี 

• ปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นตามนโยบาย 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทัง้
เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้น ในการ
ได้รับขอ้มูลที่จ าเป็น ถูกต้อง
ตามความจริง ตามที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. และตลท.ก าหนด 

คูแ่ขง่ • การด าเนินงานทางธุรกิจ • ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบ
กติกาการแขง่ขันที่ดี 

• ไมแ่สวงหาขอ้มูลที่เป็นความลับ 

ของคู่แขง่ทางการค้าด้วยวิธีการ 
ที่ไมสุ่จริต หรือไมเ่หมาะสม เช่น 

การจ่ายสินจ้างให้แกก่รรมการ
และ พนักงานของคู่แขง่  

• ไมท่ าลายชื่อเสียงของคู่แขง่ 
ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย  

• ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 

สังคมชุมชน • รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้ร้องเรียน 

การมีส่วนร่วมกับชุมชนตาม 

แผนงานของบริษัท 

• อยูร่่วมกันอยา่งยัง่ยืน 

• ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

• ให้ความร่วมมือในการด าเนิน
โครงการเพื่อชุมชน ตามโอกาส 

• ติดตามดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ภาครัฐ • การจัดส่งรายงานให้กับ
หนว่ยงาน ราชการ ตามที่
ก าหนด 

• การเขา้ร่วมในกิจกรรมและ 
โครงการที่เหมาะสมของ
หนว่ยงานราชการ 

• ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ 

• เปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงาน 

• ปฏิบัติตามกฎหมายและรายงาน 

ผลปฏิบัติงานอยา่งเคร่งครัด  

• จ่ายภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ภาครัฐ
ก าหนด 
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การดำเนินงาน 

 

การแก้ปญัหา (I-Solution) 

1.1 การคัดสรร 
รถโดยสาร  
รถโดยสารของบริษัททุกคันเป็นรถใหม ่ทัง้แชสซีและเคร่ืองยนต์และระบบปรับอากาศเป็นอปุกรณใ์หมทุ่กชิ้น สัง่ซื้อโดยตรงจาก
บริษัทผูผ้ลิตชัน้น า อาทิ ฮีโน ่สแกนเนีย และเมอร์เซเดส-เบนซ์ โตโยต้า และยูท่ง เป็นต้น ตัวถังออกแบบตามหลักวิศวกรรม
และสอดคล้องกับกฏหมาย โดยค านงึถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ลักษณะของตัวรถออกแบบเฉพาะส าหรับการใช้งานรับ-ส่ง
ผูโ้ดยสารตามความต้องการของลูกค้า และสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน อาทิ ทีวี เคร่ืองเสียง ชุดปฐมพยาบาล ถังดับเพลิง 
และอุปกรณด้์านความปลอดภัย  
พนักงานขบัรถ  
บริษัทให้ความสาคัญในการสรรหานักขับเป็นอยา่งมาก ตัง้แต่การคัดเลือกอยา่งเขม้งวด อาทิ สัมภาษณ ์ตรวจสอบประวัติ 
ทดสอบการขับขี่และตรวจสอบสภาพร่างกาย เป็นต้น เม่ือเขา้มาเป็นพนกังานขับรถของบริษัทต้องผา่นกระบวนการอบรม 
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและการปฏิบัติงานอยา่งถูกต้องตามมาตรฐานบริษัท เช่น การสร้างจิตส านึกในการให้บริการ  
การรักษาดูแลสภาพรถ การขับขี่อยา่งปลอดภัย ตลอดจนการวัดผลการปฏิบัติงานอยา่งต่อเนื่อง 

1.2 การตอบสนองและด าเนินการตามความต้องการลูกค้า 
 บริษัทได้ด าเนนิการด้านนโยบาย-แนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างความพึงพอใจและรับรู้ความต้องการลูกค้า, ผูโ้ดยสารและผูใ้ช้

ถนน โดยการเก็บขอ้มูลระหว่างปี ทัง้การชื่นชมและขอ้เสนอแนะทัง้จากลูกค้า, ผูโ้ดยสาร (ผูไ้ด้รับผลกระทบทางตรง) และผูใ้ช้
ถนน (ผูไ้ด้รับผลกระทบทางอ้อม) และน ามาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อปรับปรุงการให้บริการและป้องกันปัญหาซ้าซ้อน ซึ่ง
สามารถสรุปเป็นเชิงปริมาณได้ ดังนี;้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

นโยบายการปฏิบัติต่อลกูคา้ 
 

1. ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพตรงหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม  

2. ให้ขอ้มูลเก่ียวกับการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณแ์กลู่กค้า เพื่อให้ลูกค้ามีขอ้มูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไมมี่
การกล่าวเกินความเป็นจริง ทุกช่องทางการสื่อสาร อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไข-
ใดๆ ของบริการ  

3. รักษาความลับของลูกค้าและไมน่ าไปใช้ประโยชนข์องตนเอง หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย
ความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้า, ผูโ้ดยสารและผูใ้ช้ถนนร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพการบริการและความ 

พึงพอใจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

จำนวนข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บรกิารและผู้ใช้ถนน: ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2564 
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การปฏิบัตงิาน (I-Operation) 
 

2.1 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

 

 
กระบวนการกอ่นให้บรกิาร กระบวนการกระหว่างให้บริการ กระบวนการหลงัให้บรกิาร 

• นักขับจะน ารถมายังจุดจอดรถที่
ก าหนด เพื่อเตรียมความพร้อม โดย
ตรวจสอบความพร้อมของรถส าหรับ
ให้บริการตามมาตรฐานบริษัท ความ
สะอาด ความเรียบร้อย ภายในรถ
ให้บริการกอ่นปฏิบัติงาน 30 นาท ี

• เจ้าหนา้ที่ฝ่ายปฏิบัติการตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์ และความพร้อมทัง้ 

• นักขับจะเร่ิมเดินรถไปยังจุดรับ-ส่ง
ต่างๆ ตามเวลาและเส้นทางที่ได้
ก าหนดไว้กับลูกค้า 

• นักขับจะท าการบันทึกเวลาเมื่อถึงจุด
และออกจากจุด-รับส่ง และบันทึก
จ านวนพนักงานที่ขึ้นรถ เพื่อเก็บ
ขอ้มูลใช้ในการรายงานลูกค้า 

• เมื่อนักขับรับ-ส่งพนักงานยังจุดหมาย 

• เม่ือการให้บริการประจ าวันเสร็จสิ้น 
เจ้าหนา้ที่ฝ่ายปฏิบัติการจะรวบรวม
ขอ้มูล อาทิ เวลาเร่ิมรับผูโ้ดยสาร 
เวลาถึงจุดหมาย จ านวนผูโ้ดยสาร 
เพื่อรายงานให้กับเจ้าหนา้ที่ของ
ลูกค้าทราบแบบรายวนั และใช้เป็น
หลักฐานการแจ้งหนี้เม่ือให้บริการ
ครบเดือน 

ร่างกายและจิตใจของนักขับ ทุกครัง้
กอ่นปฏิบัติงาน และการสุ่มตรวจหา 
สารเสพติดอยา่งนอ้ย 10 ครัง้ต่อคน
ต่อเดือน 

อยา่งปลอดภัยแล้ว ก าหนดให้นักขบั
จะน ารถไปยังจุดจอดรถตามก าหนด 
เพื่อเตรียมตัวรับ-ส่งพนักงานในรอบ
ถัดไป 

• บริษัทน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ เพื่อ
ประเมินและปรับเส้นทาง, เวลาการ
เดินรถ และจ านวนผูโ้ดยสารให้
เหมาะสม  

  เช่น กรณีที่บางจุดรับ-ส่ง มีจ านวน
ผูโ้ดยสารเพิ่มขึ้นหรือลดลง บริษัทจึง
น าเสนอการปรบัจุดหรือเวลารับ-ส่ง 
ให้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่าย 
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กรอบการปฏิบัตงิานและการตรวจติดตาม 

     

บริษัทผูใ้ห้บริการด้านการเดินรถรับส่งพนักงานทีไ่ด้ใบรับรองระบบ ISO 39001: 2012 โดยการขอการรับรองระบบ ISO นี้
สอดคล้องกับนโยบายการด าเนนิธุรกิจแบบยัง่ยืน คือ การถือมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคมและยังเป็นการแสดงถึงความมุง่มัน่ของบริษัท
ในเร่ืองความปลอดภัยและสวสัดิภาพของพนักงานและผูใ้ช้ถนนทัว่ไปเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยแนวทางการด าเนินการจ าแนก
องค์ประกอบหลักๆ 4 องค์ประกอบ ได้แก ่ 
1. การบริหารจัดการ “คน” (Driver Management)  

2. การบริหารจัดการ”รถ” (Vehicle Management)  

3. การบริหารจัดการ “ถนน” (Journey Management)  

4. การบริหารจัดการ “การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน” (Emergency Response) 

โดยบริษัทเชื่อมัน่ว่า ระบบ ISO 39001 : 20012 นี้ จะเพิ่มศักยภาพให้ระบบบริหารความปลอดภัยของบริษัทให้ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล และสง่เสริมการให้บริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพอยา่งยัง่ยืน เนื่องจากได้รับการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง   
 

การติดตามและการตรวจสอบ 

 

การติดตาม:  

บริษัทจัดให้มีระบบติดตามรถโดยสารของบริษัทด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS Tracking) ซึ่งจะท างานร่วมกับ Software ที่เรียกว่า GPS 
Tracking System โดย Software ท าหนา้ที่เก็บรวบรวมขอ้มูลทีไ่ด้รับจากตัว GPS Tracking System เจ้าหนา้ที่ฝ่ายปฏิบัติการใช้ในการ
ตรวจสอบต าแหนง่ปัจจุบันของตัว GPS Tracking และยังสามารถตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลังได้ตลอดเวลา ตามความสามารถของ GPS 
Tracking System เช่น ความเร็วรถ สถานะของรถ ระดับน้ามัน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทได้ผลักดันให้รถร่วมบริการเร่ิมท าการติดตัง้ระบบ 

GPS Tracking เพื่อใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานอีกด้วย 

 

การตรวจสอบ:  

บริษัทก าหนดนิยาม “นักขบัที่มีความพร้อมในการให้บริการ” คือ ไมมี่อาการป่วยใดๆ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ และหากตรวจพบระดับแอลกอฮอล์มากกว่าระดับดังกล่าวแต่นอ้ยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ เจ้าหนา้ที่ฝ่ายปฏิบัติการจะท า
การประเมินความพร้อมในการขับของนักขับเป็นล าดับแรก หากนักขับอยูใ่นเกณฑ์ความพร้อมที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เจ้าหนา้ที่- 
ฝ่ายปฏิบัติการจะประจ ารถไปกับนักขับ เพื่อควบคุมและดูแลการเดินรถ แต่ในกรณีที่ตรวจพบว่านักขับมีระดับแอลกอฮอล์เกินกว่า 50 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเป็น “ผูเ้มาสุรา” ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) และเป็น “ผูท้ี่ถูกห้ามขับขี่รถ” ตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก (พ.ศ. 2522) ทางเจ้าหนา้ที่ฝ่ายปฏิบัติการจะด าเนินการหานักขับทดแทน ซึ่งมาจากนักขับส ารองของบริษัท หรือเจ้าหนา้ที่
ฝ่ายปฏิบัติการจะเป็นผูข้บัแทน เพื่อบันทึกขอ้มูลและท ารายงานส่งลูกค้า  
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2.2 การควบคุมค่าใช้จ่าย 

• การติดตามการใช้น้ามันให้ได้ประสทิธิภาพสูงสุด:  

บริษัทก าหนดให้ฝ่ายปฏิบัติการด าเนินการติดตามการใช้น้ามันให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยก าหนดชนิดของน้ามันที่ใช้ 
ตรวจสอบการเติมน้ามัน ติดตามการเดินรถและวิเคราะห์เส้นทางอยา่งสม่าเสมอ รวมถึงการก าหนดให้ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
วางแผนการตรวจสอบรถอยา่งสม่าเสมอ อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ พร้อมทัง้การจัดท าแบบรายการตรวจสอบรถพร้อมใช้กอ่น
น าไปให้บริการโดยพนักงานขับรถมีหนา้ที่รับผิดชอบ 

• การใช้ทรัพยากรน้าอยา่งมีประสิทธภิาพ  

บริษัทก าหนดให้ใช้น้าหมุนเวียนในส่วนของการตรวจสอบรอยรัว่ของรถ โดยฝ่ายซ่อมบ ารุง ทัง้นี้ เพื่อประหยัดทรัพยากรน้าซึ่ง
ได้ผลเป็นที่นา่พอใจ 

 

2.3 การเปดิเผยขอ้มูลการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก: ขอ้มูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
CF  

786,945 782,0478 919,760 771,487 860,763 914,285 

จ านวนรถ (คัน) 365 378 387 393 416 458 

 
 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
CF  1,031,492 1,033,333 1,056,313 1,072,375 1,070,473 1,014,769 

จ านวนรถ (คัน) 458 458 458 458 470 528 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย: kgCo2e 

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการใช้น้ำมันสำหรับบริการและเดินทาง ปี 2564 
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หน่วย: kgCo2e 

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการใช้ไฟฟ้า ปี 2564 

หน่วย: kgCo2e 
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การบริการ (I-Service) 

3.1 การซ่อมบำรงุเชิงป้องกัน 

จากประสบการณแ์ละรวบรวมขอ้มูลการบริการของบริษัทได้รวบรวมปัญหาที่พบมาท าการประเมินและวางแผนป้องกันผา่นการ
ซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน เพื่อเพิ่มความไว้วางใจในการบริการต่อลูกค้า ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพนัธกิจของบริษัท ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
▪ การซ่อมบ ารุงตามระยะเวลา:  Preventive Maintennace no.1 (PM1) 

คือ  การตรวจสอบและการบ ารุงรักษาตามคู่มือการใช้และบ ารุงรักษารถของแต่ละผูผ้ลิต ซึ่งบริษัทท าการตรวจสอบ แกไ้ข  
ปรับหรือเปลีย่นอะไหล่และอปุกรณต์ามที่ระบุในคู่มืออยา่งเคร่งครัด 

▪ การตรวจสอบสภาพรถประจ าเดือน: Preventive Maintenance no.2 (PM2) 

คือ  บริษัทก าหนดการตรวจสอบรถตามมาตรฐานของบริษัท โดยฝ่ายซ่อมบ ารุง ประกอบด้วย ระบบเคร่ืองยนต์ ระบบส่ง
ก าลัง ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบเบรค และรายละเอียดอื่นๆ ซึง่การตรวจสอบดังกล่าว ก าหนดความถ่ีอยา่ง
นอ้ย 1 ครัง้ ต่อคันต่อเดือน 

▪ การตรวจสอบสภาพรถขยายผล: Preventive Maintenance no.3 (PM3) 

คือ  เม่ือตรวจสอบพบความผิดปกติหรือขอ้บกพร่องต่างๆ ของรถ ฝ่ายซ่อมบ ารุงจะน าผลของวิธีการแกไ้ขหรือวิธีการ
ป้องกันขอ้บกพร่องไปใช้กับรถให้บริการคันอื่นๆ ด้วย ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาซ้า 

▪ การตรวจสอบสภาพรถเพื่อป้องกันการเสียระหว่างให้บริการ: Preventive Maintenance no.4 (PM4) 

คือ  การรวบรวมขอ้มูลสาเหตุการเกิดเหตุรถเสีย และน ามาวิเคราะห์ เพื่อก าหนดรายการการตรวจรถ และน าไปใช้ใน 

การวางแผนซ่อมบ ารุงและการตรวจสอบรถเชิงป้องกัน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการให้บริการ 
▪ การก าหนดอายุการใช้งานล้อยาง 

คือ  บริษัทก าหนดอายุการใช้งานล้อยางของรถแต่ละประเภทตามขอ้ก าหนดของผูผ้ลิตยางต่างๆ โดยเก็บขอ้มูลอยา่ง 
เคร่งครัด และบริษัทมีนโยบายใช้งานล้อยางใหมจ่ากผูผ้ลิตที่มีคุณภาพเท่านัน้ 

▪ การตรวจสอบสภาพตัวถัง 
คือ  ก าหนดตรวจสอบสภาพตัวถัง โดยเฉพาะ “การรัว่ซึม” ซึ่งทางบริษัทจัดท าระบบทดสอบการรัว่ซึมของตัวถัง โดยการ

พน่น้าลงบนหลังคา รอบตัวถัง และขอบกระจกพร้อมกัน เพื่อป้องกันปัญหาการรัว่ซึมของน้าเขา้มายังห้องโดยสาร 
ก าหนดตรวจสอบการรัว่ซึมตัวถังอย่างนอ้ย 1 ครัง้ ต่อคันต่อปี 

 

3.2 ระบบ IT สำหรบัการบรหิารการเดินรถ 

 รถรับ-ส่งพนักงานทุกคันของบริษัทติดตัง้ระบบ GPS Tracking แบบ Real Time เพื่อใช้ในการบริหารการเดินรถ และ บริษัท
ออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ โดยใช้ชื่อ “Back Office Program” ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการการเดินรถ โดย
โปรแกรมดังกล่าวประกอบด้วย 

▪ Maintenance Module จะท าหนา้ทีติ่ดตามการซ่อมบ ารุง ระยะเวลา ความคืบหนา้ในการซ่อมบ ารุง ทัง้การซ่อมบ ารุงแบบ 
Preventive Maintenance และ Breakdown maintenance นอกจากนี้ยังใช้ในการควบคุมคลังอะไหล่กว่า 300 รายการให้มี
ความพร้อมในการใช้งาน 

▪ Operation Module จะท าหนา้ที่วางแผนการเดินรถ การด าเนินการเดินรถและควบคุมการใช้น้ามันและวัดประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการการเดินรถ 

▪ HR Module จะท าหนา้ที่ตรวจสอบบนัทึกประวัติพนักงานขับรถทัง้กอ่นเขา้มาร่วมงานและระหว่างที่เป็นพนักงาน ตลอดจน
ประวัติการฝึกอบรม รวมถึงใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 

▪ Safety Module จะท าหนา้ที่ตรวจสอบบนัทึก การใช้ความเร็วในการเดินรถ ประวัติอุบัติเหตุและติดตามแนวทางการป้องกัน
อุบัติเหต ุ

▪ Customer suggestion Module จะท าหนา้ที่ติดตามขอ้ร้องเรียนของลูกค้าและแนวทางปฏิบัติ 
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3.3 การพัฒนาการด้านนวัตกรรม 

•  ATP 30 Passenger Application 

คงปฏิเสธไมไ่ด้ว่า การใช้เทคโนโลยมีีบทบาทเพิ่มขึน้ในชีวิตประจ าวันของทุกคน ดังนัน้ การวางแผนการเดินทาง เป็นการ
มุง่เนน้พัฒนาระบบการตรวจสอบต าแหนง่รถโดยสาร เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและความเชื่อมโยงระหว่างผูโ้ดยสารและรถโดยสาร 
เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง  บริษัทวางแผนการตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยนวัตกรรม 

ATP 30 Passenger Application สร้างการเชื่อมต่อของเส้นทาง สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน รถ และถนนด้วยขอ้มูลแบบ
ทันเวลา ทัง้นี้ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทาง  
บริษัทเห็นถึงศักยภาพจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยการดึงประโยชนม์าใช้ในการเพิ่มประสิทธภิาพของการ
ให้บริการและการบริหารจัดการ จึงได้ผลลัพธ์คือการจัดการการเดินรถอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุน่สูงและการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เขา้ถึงได้ง่าย สามารถเขา้ถึงผูใ้ช้ได้ในทุกระดับ  
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• ATP 30 RPA (Robotic Process Automation): กระบวนการท างานโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน A.I. 

หุ่นยนต์ หรือ A.I. จะเขา้มาแทนที่แรงงานมนุษยใ์นอนาคตนัน้ ไมใ่ช่เร่ืองไกลตัวอีกต่อไป ในปัจจุบันองค์กรใหญบ่างแห่งเร่ิมมี
การแทนที่การจ้างงานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน A.I. ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องเขา้มาในสังคมโลกมากขึ้น สังคมจะต้อง
เปลี่ยนแปลงไปตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี  
บริษัทน านวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน A.I. เขา้มาใช้ในส่วนของการตรวจสอบรถพร้อมบริการ แทนพนักงาน เพื่อลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานและลดความยุง่ยากของขัน้ตอนในกระบวนการตรวจสอบ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในวงกว้างมากขึ้น 

 

 

 

 

• การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดมลพิษ: การใช้รถ EV (Electric Vehicle: รถไฟฟ้า) ทดแทนรถพลังงานน้ามัน 

ขอ้ดขีองรถไฟฟ้า 
1. ค่าเชื้อเพลิงมีราคาไมแ่พง  
 เนื่องจากพลังงานของรถไฟฟ้ามาจากการชาร์จประจุไฟฟ้าเขา้ไปที่ตัวแบตเตอร่ี ท าให้อัตราค่าใช้จ่ายเร่ืองเชื้อเพลิงของ

รถไฟฟ้าก็ถูกกว่าเชื้อเพลิงน้ามัน  
2. เคร่ืองยนต์ท างานเงยีบไมมี่เสียงรบกวน  
 เนื่องจากกลไกในการขับเคลื่อนไมม่าเท่ารถที่ใช้เชื้อเพลิงน้ามัน ท าให้รถไฟฟ้ามีเสียงที่เงยีบกว่ารถที่ใช้น้ามันเป็น

พลังงานเชื้อเพลิง 
3.  รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการที่ไมต้่องจุดระเบิดเพื่อขับเคลื่อน ท าให้รถไฟฟ้าไมก่อ่ให้เกิดมลภาวะ เพราะไมมี่ไอเสียจาก

การเผาผลาญพลังงานอยา่งเช่นเคร่ืองยนต์ที่มีการเผาไหมแ้บบสนัดาป 

 

 

 

 

 

 

  

บันทึกเวลาจริงจาก GPS ทัง้ 4 จุด เพื่อไปเปรียบเทียบกับเวลาในแผนงาน เพื่อโทรเตือนนักขับ และหัวหนา้งานหากผิดแผนงาน 
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การกำกับดแูลกิจการ  

 

หลักปฏิบัติสําหรับการกํากับดแูลกิจการ (Corporate Governance) 

วัตถุประสงค์:  บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงาน คณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เพื่อเป็น
หลักให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือและปฏิบติั เพื่อการสร้างคุณค่าให้ด าเนินกิจการอยา่งยัง่ยนื 
และส่งเสริมการเป็นองค์กรที่มีประสทิธิภาพในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกเหนือจากการสร้าง
ความเชื่อมันให้แกผู่ถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อให้กิจการสามารถแขง่ขันได้และมีผล ประกอบการที่ดีโดย
ค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว สามารถประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และ
ผูมี้ส่วนได้เสีย ตลอดจนการประกอบธุรกิจอยา่งเป็นประโยชนต่์อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยสาระส าคัญของนโยบายก ากับดูแลกจิการ 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 8 หลักปฏบิัต ิดังนี้  

 

หลักปฏิบัติที่ 1 :  ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นาํองค์กรที่สร้างคณุค่าให้

กิจการอย่างยัง่ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)  

บริษัทก าหนดบทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อยา่งชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีหนา้ที่ส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการมีความเขา้ใจในบทบาท
หนา้ที่ ประโยชน ์และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างคุณค่าให้กิจการอยา่งยัง่ยืน และด าเนินการติดตาม ประเมินผล และดูแล
การรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทัง้นี้ คณะกรรมการจะก ากับดูแลการด าเนินงาน
ของบริษัท โดยค านึงถึงความสามารถในการแขง่ขันและการ ปรบัตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอก เพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาว โดยการประกอบธุรกิจที่ให้ประโยชนต่์อสังคมและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ทัง้นี้ประกอบกิจการ
อยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสยีของบริษัทอยา่งต่อเนื่อง ดังนี ้
1. ปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทยีม 

2. การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย  
3. การเปิดเผยขอ้มูล และความโปร่งใส เนน้การสร้างคุณค่าให้กิจการอยา่งยัง่ยืน  
4. การส่งเสริมและพัฒนาด้านนวัตกรรม เช่น การน าเสนอเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกต่อผูโ้ดยสารและการออกแบบการจัดการ

เดินรถร่วมกับลูกค้า เพื่อบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า พร้อมกับการรักษาราคาให้อยูใ่นระดับเหมาะสม เป็นต้น  

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีก าหนดหนา้ที่และขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และผูบ้ริหารระดับสูง เช่น 
ประธานกรรมการบริหาร (CEO) หรือกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ไว้อยา่งชัดเจน และก ากับดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหารมี
การปฏิบัติหนา้ที่ตามก าหนดด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยส์ุจริต พร้อมดูแลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถื้อหุ้น และ นโยบายต่างๆ ของบริษัท 

 

หลักปฏิบัติ 2 :  กําหนดวัตถปุระสงค์และเปา้หมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน (Define Objectives that 

Promote Sustainable Value Creation)  

คณะกรรมการให้ความส าคัญอยา่งยิ่งต่อการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการด าเนนิธุรกิจให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วย
ความยัง่ยืน สร้างคุณค่า และเป็นประโยชนต่์อองค์กร ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม  
บริษัทส่งเสริมด้านการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร สะทอ้นอยูใ่นการตัดสินใจและการด าเนินงาน
ของบุคลากรในทุกระดับ ภายใต้หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ด ีในการนี้ คณะกรรมการได้ก าหนดกลยุทธ์ แผนงานต่างๆ และติดตามให้มี
การปฏิบัติงานอยา่งสม่าเสมอ รวมถึงติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดย
น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ปรับใช้อยา่งเหมาะสม 
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บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการตัง้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงวิธีการด าเนินงานที่อาจน าไปสู่การประพฤติผิดกฎหมาย หรือขาด
จริยธรรม (unethical conduct) ตลอดจนก ากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผา่นกลยุทธ์และแผนงานให้ทัว่ทัง้องค์กร 
โดยได้พิจารณาแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กรต่างๆ โดยค านึงถึงการสร้างคุณค่าที่ยัง่ยืนแกผู่ถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนได้เสีย สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม ผา่นกระบวนการ “การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ” และตระหนักถึง ความส าคัญใน “การพัฒนาบุคลากร” จึง
ได้จัดให้มีการประเมินผลและจัดอบรมอยา่งสม่าเสมอ เช่น การสนบัสนนุให้ พนักงานเขา้อบรบเพื่อพัฒนาการท างานที่ตนรับผิดชอบ การ
สนับสนุนให้พนักงานเขา้อบรบเพื่อพัฒนาด้านอื่นเพื่อส่งเสริมการท างานที่ดีขึ้น เป็นต้น  

 

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสทิธิผล (Strengthen Board Effectiveness)  
 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณท์ี่สามารถปฏิบัติหนา้ที่
เพื่อประโยชนแ์กบ่ริษัท ทัง้นี้ กรรมการบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติและไมมี่ลักษณะต้องห้ามตามที่ กฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีหนา้ที่และความรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้าง  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และไมน่อ้ยกวา่ 3 คน โดยกรรมการ
อิสระของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไมมี่ลักษณะต้องหา้มตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและขอ้ก าหนดที่
เก่ียวขอ้งตามคุณสมบัติทีส่ านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด 

 

Board Skill Matrix: 

 

ชื่อกรรมการ 
การศึกษาและประสบการณท์ างาน 

กร
รม
กา
ร

บริ
ษัท

 

กร
รม
กา
ร

อิส
ระ

 

กร
รม
กา
ร

เพ
ศห

ญิง
 

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา
ร

ธุร
กิจ

 
บัญ

ช ี

กา
รเง

ิน 

กฎ
หม

าย
 

กา
รต
ลา
ด 

เท
คโ
นโ
ลย

ี
สา
รส
นเ
ทศ

 

วิศ
วก
รร
ม 

กา
รบ

ริห
าร

คว
าม
เส
ี่ยง

 

กา
รก
 าก
ับ

ดูแ
ลก

ิจก
าร

 

นายชาติชาย  พานิชชีวะ             

ดร.วิวัฒน ์ กรมดิษฐ์             

นายปิยะ เตชากูล             

นางสมหะทัย พานิชชีวะ             

นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร             

นางสุวรรณ ี ค ามัน่             

นายก าชัย บุญจิรโชติ             

นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์             

 

ความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board diversity) 

 

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่านจาก 8 ท่าน เพื่อถ่วงดุลอ านาจ
อยา่งเหมาะสม รวมถึงการแต่งตัง้คณะกรรมการ 
ชุดยอ่ยเพื่อช่วยคณะกรรมการจัดการตามขอบเขต 

ที่ระบุในกฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ 
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คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ทัง้นี้ คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน เพื่อท าหนา้ที่สนับสนนุ คณะกรรมการในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและ
ชัดเจน พร้อมพิจารณา ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกอ่นเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนมุัติ 

คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ก ากับกรรมการทุกท่านให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่และจัดสรรเวลา อยา่งเพียงพอ 
และดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดยอ่ย จ านวนครัง้ของการประชุม ตลอดจนจ านวน
ครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีที่ผา่นมา รวมถึงคณะกรรมการชุดยอ่ยต้องรายงานผลการปฏิบตัิงาน และคณะกรรมการ 
ทุกชุดต้องท าการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินทัง้แบบคณะและรายบุคคล โดยใช้ผลการประเมินประกอบการพิจารณา
ความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการต้องดูแลให้กรรมการได้รับการพัฒนาความรู้ที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้ง
อยา่งต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อสนบัสนนุการด าเนินการของคณะกรรมการ รวมถึงการประสานงานให้มีการ
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้นด้วย  

 

หลักปฏิบัติ 4 :  สรรหาและพัฒนาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบคุลากร (Ensure Effective CEO and People 

Management)  
 

บริษัทก าหนดคุณสมบัติกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง เพื่อที่สามารถมัน่ใจได้ว่า บริษัทได้สรรหากรรมการและผูบ้ริหาร
ระดับสูงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินงาน และปฏิบัติตามแผนธุรกิจและแนวทางการเตรียมพัฒนาผูส้ืบทอดต าแหนง่ 
(Succession Plan) ตามที่ระบุในกฎบัตรและจรรยาบรรณธุรกิจ (code of conduct) ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความส าคัญกับการท าความเขา้ใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถื้อหุ้นใหญท่ี่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานและอ านาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหนา้ที่ของ
คณะกรรมการบริษัทและจะดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอยา่งเหมาะสม ในการด าเนินการดังกล่าว 
คณะกรรมการได้ก าหนดโครงสร้างผลตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร ตลอดจนการประเมินผลที่เหมาะสมกับขอบเขตความ
รับผิดชอบของหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนช่วยก ากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายด้าน
การบริหารบุคคลและพัฒนาองค์กรที่บริษัทอยูร่ะหวา่งจัดท า และมติของผูถื้อหุ้นด้านการพัฒนาบุคลากร  
คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้
สามารถจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีได้อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยา่งต่อเนื่อง 
 

หลักปฏิบัติ 5 :  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมคีวามรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 

Responsible Business)  
 

คณะกรรมการให้ความส าคัญและสนับสนนุการสร้างสรรนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงระบบหรือทรัพยส์ินที่มีกอ่ให้เกิด
มูลค่าเพิ่มแกธุ่รกิจ โดยมุง่เนน้การศึกษา ทดลองใช้ และการปรับปรุงใหเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแขง่ขัน สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า และกา้วหนา้เหนือคู่แขง่ขนั นอกจากนี้บริษัทส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมต่างๆ โดยการร่วม
พันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทที่ได้รับการยอมรับโดยทัว่ไปทางด้านการัฒนานวัตกรรม ซึ่งลูกค้าและผูโ้ดยสารเป็นผูไ้ด้รับผลประโยชน์
โดยตรง ทัง้ด้านความปลอดภัย และความสะดวกสบาย  

คณะกรรมการจัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อก าหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้มีการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงก าหนดให้
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม โดยค านึงถึงการรักษาความลับ การรักษาความนา่เชื่อถือ และ
ความพร้อมในการน าขอ้มูลไปใช้ พร้อมทัง้ป้องกันการน าขอ้มูลไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ก าหนดแผนรองรับหากเกิดกรณีไมพ่ึงประสงค์
กอ่ให้เกิดอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื่อง เช่น เกิดสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP)  
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นอกจากนี้ คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชนต่์อผูมี้ส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการด าเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทตามสภาพปัจจัย
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ซึง่อาจครอบคลุมการก าหนดรูปแบบธรุกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบยานพาหนะ 
การวางแผนและติดตามการซ่อมบ ารุง การบริการให้เกิดประสิทิภาพสูงสุด การปรับปรุงกระบวนการบริหารการเดินรถผา่นระบบ-
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประสิธิภาพสูงสุดในการบริการและบริหารต้นทุน รวมทัง้การร่วมมือกับคู่ค้า โดยบริษัทมุง่มัน่ที่จะ 
ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย ์สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรม พร้อมให้บริการหละสร้างความพึงพอใจสุงสุดแกลู่กค้า และทุกฝ่าย
ที่เก่ียวขอ้ง บริษัทยนิดีเขา้แขง่ขนัในธุรกิจอยา่งถูกต้อง ตรงไปตรงมา ยุติธรรม ไมเ่อาเปรียบหรือแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ ปฏิบัติอยูใ่น
กรอบของธรรมาภิบาลอยา่งเคร่งครัด และตรวจสอบได้ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มอยางโปร่งใส
เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม  

 

หลักปฏิบัติ 6 :  ดูแลให้มีระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม (Strengthen Effective Risk 

Management and Internal Control)  
 

คณะกรรมการจะก ากัดูแลให้มัน่ใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์อยา่งมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้คณะกรรมการได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และไมมี่ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงมีคุณสมบัติและหนา้ที่
ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลท. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหนา้ที ่ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหนา้ที่
อยา่งเหมาะสมตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหนา้ที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม
ภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชี การเปิดเผยขอ้มูลของบริษัท และการจัดท ารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลสนบัสนนุคณะกรรมการในการดูแลระบบ
การบริหารความเสี่ยงตามที่ก าหนดไวใ้นนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าคณะกรรมการสามารถก ากับดูแลระบบ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อช่วยจัดการการ
ก ากับดูแล ดังนี้ 
1.  จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบัติในการท างาน  

2.  นโยบายการบริหารความเสี่ยง  
3.  นโยบายการท ารายการระหว่างกัน  

4.  นโยบายก ากับดูแลป้องกันการใช้ขอ้มูลภายในของบริษัท 

5.  นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

6.  นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระท าผิดหรือการทุจริต  

7.  อ านาจอนุมัติด าเนินการระดบับริหาร  
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ชัดเจน ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้สื่อสารให้บุคลากร 

ทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติ และคณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้มีกลไกการรับเร่ืองร้องเรียน
และการด าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส การรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและการกระท าผิดในกรณีที่ผูมี้ส่วนได้เสียมีขอ้สังเกตเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบริษัทสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งขอ้ร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย ความไมถู่กต้องของรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผา่นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
โดยขอ้มูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ผูรั้บขอ้ร้องเรียนรวบรวมขอ้เท็จจริงที่เก่ียวขอ้งกับการ 
ฝ่าฝืน หรือไมป่ฏิบัติตามขอ้ก าหนด รายงานขอ้เท็จจริงต่อผูบ้ริหาร และ/ หรือ กรรมการตรวจสอบ ตามความเหมาะสม เพื่อด าเนินการ
สอบสวนขอ้เท็จจริง และก าหนดมาตรการด าเนินการตามความเหมาะสม และแจ้งผลของการตรวจสอบใหผูร้้องเรียนทราบ หาก 

ผูร้้องเรียนเปิดเผยตนเอง ในกรณีทีเ่ป็นเร่ืองส าคัญ ให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป  
 



รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยืน บริษัท เอทีพ ี30 จำกัด (มหาชน) 

Sustainability Report of ATP30 Public Company Limited 

 

 

  24 

 

โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางรับขอ้ร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมล์ถึงผูบ้ริหารระดับสูง
โดยตรงที่ ผูมี้ส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผา่นช่องทางการสื่อสารกับบริษัทได้ ดังนี ้
 1.  ทางไปรษณยี ์ น าส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท เอทีพี30 จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 9/30 หมูท่ี่ 9 ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  

2.  ทางอีเมล ์ น าส่งประธานกรรมการตรวจสอบโดยผา่นเลขานุการบริษัทและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ:  
   info@atp30group.com  

3.  ทางเว็บไซต์ของบริษัท http://www.atp30.com  

 

หลักปฏิบัติ 7 :  รักษาความน่าเชือ่ถือทางการเงินและการเปดิเผยขอ้มูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)  
 

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าคัญถูกต้อง เพียงพอ 
ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เก่ียวขอ้ง โดยดูแลให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานจัดท ารายงานทาง
เงินและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการช าระหนี้ 
รวมถึงแผนการแกไ้ข กรณีประสบปัญหาทางการเงินโดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสีย ในการนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ผูจั้ดการฝ่าย
การเงินและควบคุมเป็นผูท้ าหนา้ที่ “นักลงทุนสัมพันธ์” (Investor Relations) เพื่อสื่อสารและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลขา่วสารที่จ าเป็นและเป็น
ประโยชนต่์อผูถื้อหุ้น นักลงทุน นักวเิคราะห์ และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง อยา่งเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทนัเวลา พร้อมทัง้ช่วยดูแลการเผยแพร่
ขอ้มูลของบริษัทตามเกณฑ์ที่กาหนดต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลท.และหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง ผา่น “แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1 One Report)” และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัท (www.atp30.com) เป็นต้น รวมถึงขอ้มูลที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนได้เสียของบริษัทอยา่งถูกต้อง ไมท่ าให้ส าคัญผิด และเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน 

 

หลักปฏิบัติ 8 :  สนับสนุนการมีส่วนรว่มและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with 

Shareholders)  
 

คณะกรรมการให้ความส าคัญกับผูถื้อหุ้นของบริษัท โดยบริษัทด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าผูถื้อหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
และผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธพิื้นฐานในฐานะผูถื้อหุ้นได้อยางครบถ้วน เช่น 

(1)  สิทธิในการซื้อขายหรือ โอนหุ้น  
(2)  สิทธิในการมีส่วนแบ่งก าไรของบริษทั 

(3)  สิทธิในการได้รับขอ้มูลขา่วสารที่เก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอผา่นช่องทาง “เว็บไซต์ของบริษัท” (www.atp30.com) หรือ “เวบ็ไซต์ของ
ตลท.” (www.set.or.th) หรือโดยวิธีการอื่นใด  

(4)  สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นอิสระ เพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม ่รวมทัง้ สิทธิในการตัง้ค าถามต่อ
คณะกรรมการ บริษัทเก่ียวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเร่ืองอื่นใดที่น าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ สิทธิใน
การเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท โดยก าหนดให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุ้นที่ถืออยูแ่ละแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียง
หนึ่งเสียง  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น ไมก่ระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยมัน่ใจได้ว่าผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท การดูแลให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสทิธิภาพ และเอื้อให้ผูถื้อหุ้น สามารถใช้สิทธิของตน จะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นและการ
จัดท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งถูกต้องและครบถ้วน 

 

  

mailto:info@atp30group.com
http://www.atp30.com/
http://www.atp30.com/
http://www.atp30.com/
http://www.set.or.th/
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นโยบายการกำกบัและดแูลกิจการทีด่ี 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลท. เพื่อให้คณะกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานขององค์กรทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทมีความมุง่มัน่ที่จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลขององค์กร ขอ้พึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องของตลท. และส านักงานก.ล.ต. โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการ
ก ากับดูแลกิจการของบริษัทไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับสากล ซึ่งสร้างความเชื่อมัน่ให้เกิดขึ้นแกผู่ถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุก
ฝ่าย และมุ่งมั่นที่จะก ากับดูแลการบริหารงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ โดยสาระส าคัญของการก ากับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 หมวด 
ดังนี้ 
 

หมวดที่ 1:  สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders) 
  

บริษัทให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ 
อาทิ การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมการ
ประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเร่ืองที่มีรผลกระทบต่อบริษัท อาทิ 
การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิ
พื้นฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทก าหนดให้มีการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถื้อ
หุ้น ดังนี ้
1) บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซด์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร โดยบริษัทจะจัดส่ง

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการ
ประชุม ตลอดจนเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมและสิทธิของผู้
ถือหุ้นในการเขา้ประชุมและออกเสียงลงมติ 

2) ในกรณีที่ผูถื้อหุ้นไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในการ
ประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้
อยา่งเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้ขอ้มูลรายละเอียดในเร่ืองดังกล่าวอยา่งเพียงพอแกผู่ถื้อหุ้น 

4) กรรมการทุกคนจะเขา้ร่วมประชุมเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถซักถามในเร่ืองที่เก่ียวขอ้งได้ 

5) เม่ือการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดท ารายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 

หมวดที่ 2:  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
  

บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายการ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้น
รายใหญห่รือผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กับผูถื้อหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ของบริษัทจะดูแลและใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิ
ขัน้พื้นฐานอยา่งเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการล่วงหนา้ในวันและเวลาอันควร รวมถึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นที่ไมส่ามารถเขา้ประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือผูอ้ื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ ทั้งนี้การด าเนินการประชุม จะเป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัท
และตามล าดับวาระการประชุมที่มี ซึ่งบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอยา่งชัดเจนและเพียงพอ รวมทัง้จะไม่
เพิ่มวาระการประชุมหากไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อน
ตัดสินใจ 
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บริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกัน กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยก าหนดแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยนโยบาย
และวิธีการติดตามดูแลในการน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น ในกรณีที่มีกรรมการมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูดู้แลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างมีการ
ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการลงโทษที่ก าหนดไว้ 
นอกจากนี้บริษัทยังได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบถึงหนา้ที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยข์องบริษัทส าหรับตนเอง คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ตาม
กฎหมาย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

หมวดที่ 3:  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 
  

บริษัทให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผูถื้อหุ้นหรือผูล้งทุน เจ้าหนี้ และชุมชน
ที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง บริษัทจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็น
การละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที่มี บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริมผลการด าเนินงานของบริษัท เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี 
รวมถึงสร้างความมัน่คงอยา่งยัง่ยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชนท์ี่เป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ผูมี้
ส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท 

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่งทาง
การเงินและความยัง่ยนืของกิจการ ดังนี้ 
1) ให้ความส าคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

กับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุง่เนน้การพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอยา่ง 
ต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการท างานและ
คุณภาพชีวิตพนักงานเป็นส าคัญ 

2) การซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ท าร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่จะกอ่ให้เกิดประโยชนใ์นระยะยาวกับทัง้สองฝ่าย 

3) การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูย้ืมตามขอ้ตกลงที่มี 

4) การเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทัง้ด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน 
การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความส าคัญกับการก าหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้นโยบายการก าหนด
ราคาที่ม ี

5) การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแขง่ขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการไมสุ่จริตเพื่อท าลายคู่แขง่ทางการค้า 
6) ให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง เก่ียวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงการให้การสนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชนต่์อชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น โดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสม 

 

หมวดที่ 4:  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 

 บริษัทให้ความส าคัญกับการเปิดเผยขอ้มูลโดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท ทัง้ขอ้มูลด้าน
การเงินและขอ้มูลที่ไมใ่ช่ด้านการเงินอยา่งถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผา่นช่องทางต่างๆ ที่เขา้ถึงขอ้มูลได้ง่าย  
มีความเท่าเทียมกันและนา่เชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายก าหนด ซึ่งขอ้มูลส าคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก ่รายงานทางการเงินและ
ขอ้มูลที่ไมใ่ช่ขอ้มูลทางการเงินต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพยข์องบริษัท ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานก.ล.ต. และ
ตลท. 
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บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ไป และผา่นการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีที่เป็นอิสระ ซึ่งได้รับการรับรองจากก.ล.ต. นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส
ในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จ านวนครั้งของการ
ประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ 
ขอ้มูลต่างๆ ขา้งต้น นอกจากจะเปิดเผยขอ้มูลสู่สาธารณะผา่นช่องทางส านักงานก.ล.ต. หรือตลท. บริษัทเปิดเผยผา่นเว็บไซด์บริษัทด้วย 

 

หมวดที่ 5:  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 
 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามรถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถน า
ประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและก าหนดนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัท มี
ความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนส์ูงสุดของกิจการและผูถื้อหุ้นโดยรวม และมีหนา้ที่ส าคัญในการก าหนดนโยบายบริษัท รวมถึง
การก ากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการด าเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึงบริษัทมี
คณะกรรมการจ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจ านวน 3 ท่าน และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 5 

ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดยก าหนดขอบเขตและ
อ านาจการด าเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อยา่งชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทมีกระบวนการก าหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะ
พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหนา้ที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้อยูใ่น
ระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามรถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่ก าหนดสามารถ
เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตน
อย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบอยา่งเต็มที่และเพียงพอ รวมทัง้ถือปฏิบัติในการเขา้ประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจ าเป็น 

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความส าคัญกับการเปิดเผยขอ้มูลที่เพียงพอต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
ทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เก่ียวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย ์สื่อของตลาดหลักทรัพยแ์ละส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัทภายหลังการน าหุ้นสามัญเขา้จดทะเบียนในตลท.แล้ว 
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นโยบายสำคัญและการติดตามให้มีการปฏิบัติ 
  

บริษัทจัดให้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ท าหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินที่ส าคัญญโดยประสานงาน
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อควบคุมให้การท างานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและวิธีการ
ตามที่บริษัทก าหนด 

นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการตรวจสอบภายในอยา่งเป็นระบบตัง้แต่ปี  2556 – 2560 โดยการใช้บริการของส านักตรวจสอบภายนอก 
และบริษัทจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน เมื่อปี 2561 เพื่อก ากับดูแลการท างานในด้านต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ตรวจสอบ และประเมินการควบคุมภายในระบบการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่า ระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการก ากับดูแลกิจการของบริษัท  ได้
จัดให้มีขึ้นอยา่งเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 

นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ในการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ ทัง้ที่เป็นสารสนเทศด้านการเงิน และสารสนเทศ
เร่ืองอื่นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดย
สารสนเทศของบริษัทจะต้องจัดท าขึ้นอยา่งรอบคอบ ชัดเจน กระทัดรัด เขา้ใจง่ายและโปร่งใส และต้องเปิดเผยสารสนเทศอยา่ง
สม่าเสมอทัง้ในด้านบวกและด้านลบ ระมัดระวังไมใ่ห้เกิดขอ้สับสนในขอ้เท็จจริง รวมทัง้จัดให้มีหนว่ยงานประชาสัมพันธ์ขอ้มูลที่
เป็นประโยชนต่์อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบริษัท 

 

นโยบายป้องกนัการใช้ขอ้มลูภายในของบรษิทั 
บริษัทตระหนักและเล็งเหน็ถึงความส าคัญต่อการก ากับดูแลการใช้ขอ้มูลภายในให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยยึดมัน่ในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตยส์ุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ในการด าเนินธุรกิจ และเพื่อให้มัน่ใจว่า นักลงทุน
ในหลักทรัพยข์องบริษัทได้รับขอ้มูลขา่วสารที่เชื่อถือได้อยา่งเท่าเทียมและทันท่วงท ีสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้
1.  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไมใ่ช้ขอ้มูลภายในของบริษัทที่มีสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา

ของหลักทรัพยท์ี่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตลท. เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยข์องบริษัท อนัน ามาซึ่ง
ผลประโยชนข์องตนเองและผูอ้ื่น โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร ต้องงดการซื้อขายหลักทรัพยข์องบริษัท ในช่วงเวลา 30 วัน
กอ่นการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 

2. บริษัทมีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มูลขา่วสารเก่ียวกับการด าเนินงานที่ส าคัญของบริษัทให้สาธารณชนทราบโดยทันทแีละอยา่ง
ทัว่ถึง โดยผา่นสื่อและวิธีการที่ตลท. และนโยบายเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัก าหนดเพื่อให้แนใ่จว่าขอ้มูลขา่วสารได้
เขา้ถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอยา่งทันท่วงทีและเท่าเทียม 

3.  กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ที่รายงานการถือครองหลักทรัพยท์ี่ออกโดยบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไมบ่รรลุ
นิติภาวะต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

4.  บริษัทก าหนดให้พนักงานทุกคนยึดมัน่เก่ียวกับการปกป้องรักษาความลบัของขอ้มูลขา่วสารเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ ใน
การด าเนินธุรกิจ และห้ามไมใ่ห้แสวงหาผลประโยชนใ์ห้ตนเองและผูอ้ื่นโดยใช้ขอ้มูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไมไ่ด้เปิดเผย
ต่อสาธารณะหรือด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอ่ให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนต่์อองค์กร 

5.  การก ากับดูแลการใช้ขอ้มูลภายใน  
5.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลพนกังาน ผูบ้ริหาร และ กรรมการบริษัทในการน าขอ้มูลภายในของบริษัทไปใช้ 

เพื่อประโยชนส์่วนตนไปเปิดเผยใหแ้กบุ่คคลอื่น รวมทัง้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยร์วมถึงยังถือปฏิบัติตามกฎ
ของส านักงาน ก.ล.ต. ในเร่ืองการรายงานการซื้อขายหลักทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารด้วย  
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5.2 บริษัทสื่อสารเร่ืองการใช้ขอ้มูลภายในเพื่อเตือนใหพ้นักงานทุกท่านทราบ โดยบรรจุรายละเอยีดที่ส าคัญในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหมเ่พื่อให้ลูกจ้างทุกคนรับรู้ รายละเอยีดส าคัญคือ “ให้ค านึงถึงผลประโยชนข์องบริษัทเป็น
ส าคัญ และสัญญาว่าจะไมอ่าศัยต าแหนง่ หนา้ที่ในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแสวงหา
ผลประโยชนใ์ดๆ ที่ท าให้บริษัทต้องเสียหาย รวมทัง้จะต้องไมน่ าเอาความลับของบริษัทฯ และ/หรือของลูกค้า
ไปเปิดเผยให้คู่แขง่ขนัหรือบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด” 

 

นโยบายด้านบัญชีและการเงิน 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการท ารายงานทางบัญชีการเงิน ซึ่งต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริง ทันเวลาสมเหตุสมผล เพื่อ
เสนอต่อผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น หนว่ยงานรัฐ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่นๆ ดังนัน้จึงก าหนดให้บุคคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
กระบวนการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อก าหนดทางบัญชีและการเงินของบริษัท 
และหลักการบัญชีที่ยอมรับทัว่ไปอยา่งเคร่งครัด ดังนี้ 
1) ความถูกต้องของการบันทึกรายการ 

 การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอยา่งของบริษัทจะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไมมี่ขอ้จ ากัดหรือ
ขอ้ยกเว้นการบันทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ และตามขอ้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม 

2) รายการทางบัญชีและการเงิน 

 รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัทจะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญเพียงพอ 
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และเป็นไปตามระเบียบการบัญชีและ
การเงินของบริษัท พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้องของรายการบัญชีและการเงินของบริษัท เป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในขัน้ตอน
ต่างๆ 

 

นโยบายด้านการปฏบิตังิานการเสยีภาษ ี

บริษัทตระหนักถึงบทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบในการเป็นผูเ้สยีภาษีทีดี่ ดังนัน้ เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านภาษีที่รัดกุม 
ส่งเสริม-สร้างมูลค่าและคุณค่าสูงสดุให้แกผู่มี้ส่วนได้เสีย มีการเสียภาษีอยา่งถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนมีแนวทาง
ในการวางแผนและปฎิบัติงานด้านภาษีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยตระหนักถึง ความ
เสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับภาษีทัง้ทางตรงและทางอ้อม ดังนี ้
1) ด าเนินการบริหารจัดการการวางแผนด้านภาษีอากร และการเสียภาษอีากรให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด ระเบียบปฏิบัติ 

และกฎหมายภาษีที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแกบ่ริษัทและผูมี้ส่วนได้เสีย  
2) ด าเนินการน าส่งภาษีหรือขอคืนภาษอียา่งถูกต้อง เหมาะสม และภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง

ก าหนด รวมถึงยึดมัน่ในบทบาทหนา้ที่การเป็นพลเมืองที่ดี โดยการปฎิบัติตามกฎหมายภาษี เพื่อสะท้อนถึงความ
โปร่งใสในการด าเนินงานด้านภาษี  

3) มีการศึกษาและพิจารณาผลกระทบทางภาษีเม่ือมีโครงการลงทุนหรือมีธุรกรรมใหม ่รวมถึงเม่ือมีกฎหมายหรือนโยบาย
ทางภาษีอากรใหม ่เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม กลยุทธ์ทางธุรกิจ ความถูกต้องตามกฎหมาย และครอบคลุมถึง
ประโยชนข์องกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย 

 

นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และขอ้ก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ทัง้ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และ
กอ่นการปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจมีขอ้กฎหมายก าหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวังในการสอบทานอยา่งรอบคอบ มีการตรวจสอบ
โดยผูท้ี่รับผิดชอบ ว่าได้ถือปฏิบัติตามขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้งแล้ว  
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นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวขอ้งใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการ
สื่อสารข้อมูล ระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง 
แฟ้มข้อมูล และข้อมูลบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้อง โดยมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชนแ์ละประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัท จึงก าหนดให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
1) การก ากบัดแูลและบรหิารจัดการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์รทีด่ ี(Governance of Enterprise IT) 

 การก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจุดมุง่หมายเพื่อท าให้แนใ่จว่า บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 
โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนนุ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีนัน้
ต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรและขอ้มูลที่มีประสทิธิ์ภาพเพื่อ
สนับสนุนนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กรและการบริหารความเสีย่งที่เหมาะสม รวมทัง้มีการรายงานและติดตาม
การด าเนินงาน เพื่อให้มัน่ใจว่า เทคโนโลยีที่บริษัทน ามาใช้งาน สามารถช่วยสนบัสนนุกลยุทธ์และบรรลุวัตถุประสงค์ใน
เชิงธุรกิจและสร้างศักยภาพในการแขง่ขัน รวมทัง้เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท  

 

2) ความมัน่คงปลอดภยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 บริษัทมีนโยบายที่จะใหพ้นักงานและผูป้ฏิบัติงานที่เก่ียวขอ้งใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจร
เครือขา่ยการสื่อสารขอ้มูล ระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการและประมวลผลขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมทัง้
อุปกรณต่์อพว่ง แฟ้มขอ้มูล และขอ้มูลบริษัทอยา่งมีประสิทธิภาพ ไมข่ัดต่อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เก่ียวขอ้ง 
โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพยีงพอ เพื่อประโยชนแ์ละประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัทจึงก าหนดให้ถือปฏิบัติ ดังนี ้
• น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในทุกด้านของงานพร้อมกับพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้

ความสามารถที่ทันสมัย 

• พนักงานจะต้องน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัทฯ ต้องไมก่ระท าเพื่อประโยชน์
ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรมหรือศีลธรรมอันดี 

• ขอ้มูลที่ได้บนัทึกผา่นและเผยแพร่ผา่นระบบเทคโนโลยสารสนเทศถือเป็นคามรับผิดชอบของเจ้าของขอ้มูล 
ที่จะต้องดูแลไมใ่ห้เกิดความผิดกฎหมาย หรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม 

• ใช้ซอฟท์แวร์ที่ถูกกฎหมายและเป็นมาตรฐาน 

• การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมัติและปฏิบัติตามระเบยีบที่ก าหนดไว ้
• เจ้าของขอ้มูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ้มูลที่ส าคัญทางธุรกิจของตนเองจากการ

เขา้ถึงภายนอกหรือการโจรกรรม และการบ่อนท าลาย เพื่อให้แนใ่จว่าธรุกจของบริษัทฯ จะด าเนินการอยา่ง
ต่อเนื่อง 

• ผูท้ี่มีหนา้ที่รับผิดชอบต่อระบบสารสนเทศโดยรวม ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทมีหนา้ที่ต้องก าหนด
มาตรการในการควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้มีความมัน่คงและปลอดภัย รวมทัง้ต้อง
ติดตามให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามขอ้ก าหนดโดยเคร่งครัด 

 

นโยบายการรกัษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Security Policy) 

1. บริษัทต้องจัดให้มีหนา้ที่ดูแลให้มีการก าหนดนโยบายความมัน่คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นลายลักษณ์
อักษร และบริษัทต้องท าการสื่อสารนโยบายดังกล่าวเพื่อสร้างความเขา้ใจและสามารถปฏิบัติตามได้อยา่งถูกต้อง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งระหว่างหนว่ยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหนว่ยงานด้านอื่นภายในบริษัท เพื่อใหมี้การ
ประสานงานและสามารถด าเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้

2. บริษัทต้องจัดให้มีการทบทวนนโยบายความมัน่คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรือเม่ือมี
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 
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แนวทางปฏบิตั ิ

• ห้ามใช้ทรัพยากรและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ เพื่อกระท าการอันผิดกฎหมายและขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม 
เช่น การจัดท าเว็บไซต์เพื่อด าเนินการค้าขาย หรือเผยแพร่สิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี เป็นต้น 

• ไมเ่ขา้ใช้เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ด้วยชื่อบัญชีผูใ้ช้ของผูอ้ื่น ทัง้ทีไ่ด้รับอนุญาต และ
ไมไ่ด้รับอนุญาตจากเจ้าของชื่อบัญชีผูใ้ช้ 

• ห้ามเขา้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และขอ้มูลที่มีการป้องกันการเขา้ถึงของผูอ้ื่น เพื่อแกไ้ข ลบ เพิ่มเติม หรือคัดลอก 

• ห้ามเผยแพร่ขอ้มูลของผูอ้ื่น หรือของหนว่ยงาน โดยไมไ่ด้รับอนุญาตจากผูเ้ป็นจ้าของขอ้มูลนัน้ๆ 

• ห้ามกอ่กวน ขัดขวาง หรือท าลายใหท้รัพยากรและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ของบริษัทเกิดความเสียหาย เช่น การ
ส่งไวรัสคอมพิวเตอร์ การป้อนโปรแกรมที่ท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณเ์ครือขา่ยปฏิเสธการท างาน 
(Denial of Service) เป็นต้น 

• ห้ามลักลอบดักรับขอ้มูลในเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ของบริษัท และของผูอ้ื่นที่อยูร่ะหวา่งการรับและส่งใน
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

• กอ่นการใช้งานสื่อบนัทึกพกพาต่างๆ หรือเปิดไฟล์ที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟล์ที่ดาวนโ์หลด
มาจากอินเทอร์เน็ต ต้องมีการตรวจสอบเพื่อหาไวรัสโดยโปรแกรมป้องกันไวรัสกอ่น 

• ผูใ้ช้ต้องไมอ่นุญาตให้ผูอ้ื่นใช้บัญชีใช้งานและรหัสผา่นของตน ในการเขา้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ร่วมกัน 

 

นโยบายการบรหิารจัดการความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Risk Management):  

ต้องสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management) และครอบคลุมในเร่ืองดังต่อไปนี ้
1.. การก าหนดหนา้ที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูจั้ดการส่วนเทคโนโลยีมีหนา้ที่รับผิดชอบในการศึกษา จัดหาวิธีการหรือแนวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ความเสี่ยงหรือจัดการความเสี่ยงที่มีอยู ่แล้วน าเสนอให้กับผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาในการจัดการความเสี่ยงด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การระบุความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Related Risk) 

• ความเสี่ยงด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม ได้แก ่ห้องศูนยก์ลางขอ้มูล (Data Center Room) ซึ่งเป็นที่จัดเก็บ
ติดตัง้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ย(Server) อุปกรณเ์ครือขา่ยและอปุกรณอ์ื่น ต้องมีการควบคุมการเขา้-ออกและ
การใช้งาน การตรวจสอบระบบต่างๆ เช่น ระบบเตือนอุณหภูมิภายในหอ้ง ระบบเตือนอัคคีภัย เป็นต้น 

• ความเสี่ยงด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อป้องกันการใช้งานการ
ติดตัง้โปรแกรมที่ไมป่ลอดภัยหรือไมป่ระสงค์ดี เช่น การดาวนโ์หลดโปรแกรมจากภายนอกมาติดตัง้ ซึ่งอาจ
มีมัลแวร์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือมีช่องโหว่เชื่อมต่อเครือขา่ยภายนอก เขา้โจมตีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้
งานหรือเคร่ืองอื่นที่อยูบ่นเครือขา่ยเดียวกัน เป็นต้น 

• ความเสี่ยงด้านการใช้งานระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ของบริษัท ต้องมีตรวจสอบและเฝ้าระวังการใช้งาน
เครือขา่ยภายในและระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการจัดท าระบบป้องกันการเขา้ถึงและการโจมตีจากภายนอก
ให้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ย (Server) และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกขา่ย (Client) ที่ผูป้ฏิบัติงานใช้งาน เช่น 
ระบบป้องกันการเขา้ออกใช้งานผา่นอินเทอร์เน็ต การติดตัง้โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การกรอง
ขอ้มูลรับส่งอีเมล เป็นต้น 

• ความเสี่ยงด้านบุคคล ต้องมีการก าหนดสิทธิ์การใช้งานเขา้ถึงระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณเ์ครือขา่ยต่างๆ 
และขอ้มูล ให้เป็นไปตามสิทธิ์ที่พึงมี เพื่อป้องกันการเขา้แกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงขอ้มูล 

3. การประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดล าดับความส าคัญใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดความเสี่ยงไว้ 4 ประเภท ดังนี้ 
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• ความเสี่ยงด้านเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณถู์กโจมตี 

• ความเสี่ยงจากผูป้ฏิบัติงาน ที่เกิดขึ้นจากการจัดการสิทธิ์ที่ไมเ่หมาะสม ท าให้เกิดการเขา้ถึงขอ้มูลเกินกว่า
หนา้ที่ และอาจท าให้เกิดความเสียหายกับขอ้มูลสารสนเทศได้ 

• ความเสี่ยงจากภัยและสถานการณฉุ์กเฉิน ที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติหรือธรรมชาติ รวมทัง้สถานการณอ์ื่น เช่น 
กระแสไฟฟ้าขัดขอ้ง การชุมนุมประท้วง เป็นต้น 

• ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการ ที่เกิดขึ้นจากแนวนโยบายที่ท าการใช้งานอยูอ่าจไมส่อดคล้องกับความเสีย่งที่
อาจเกิดขึ้น 

4. การก าหนดวิธีการหรือเคร่ืองมือในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยูใ่นระดับทีบ่ริษัทยอมรับได้ จัดท าตาราง
ลักษณะรายละเอียดความความเสี่ยง (Description of Risk) โดยมีหัวเรื่อง ชื่อความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ลักษณะ
ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง และผลกระทบ เป็นต้น ก าหนดระดับโอกาสการเกิดเหตุการณแ์ละระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบความเสี่ยง รวมถึงการท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

5. ก าหนดตัวชี้วัดระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Indicator) รวมถึงจัดให้มี
การติดตามและรายงานผลตัวชี้วัดต่อผูท้ี่มีหนา้ที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถบริหารและจัดการความเสี่ยงได้อยา่ง
เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ ์

 

การวัดระดบัความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัต ิ

 บริษัทก าหนดให้เป็นหนา้ที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ
และถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในคู่มือนี้อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือ
เป็นเร่ืองส าคัญที่จะด าเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ และปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรรณของบริษัท อยา่งจริงจัง 
หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานผูใ้ดกระท าผิดหลักการการก ากับดูแลกิจการตามที่ก าหนดไว้ จะได้รับโทษทัง้ทางวินัย และหากมีการ
กระท าที่เชื่อได้ว่าท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บังคับของรัฐ  บริษัทจะส่งเร่ืองให้เจ้าหนา้ที่ของรัฐด าเนินการต่อไป 

หากพนักงานพบเห็นการกระท าผิดกฎหมาย และ/หรือหลักการก ากับดูแลกิจการตามที่ก าหนดไว้ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อ
กล่าวหาไปยังประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารสูงสุด หรือกรรมการบริหารของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะ
ด าเนินการตรวจสอบโดยไมเ่ปิดเผยชื่อผูแ้จ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูแ้จ้งขอ้ร้องเรียนดังกล่าว 
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นโยบายต่อต้านการให้สนิบนและการคอร์รปัชัน่ 

 บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย บริษัทจะไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน
และการคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงและทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะน าระบบที่มีประสิทธิผลมาใช้ในการต่อต้านการให้สินบนและการ
คอร์รัปชัน่ 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น การให้/ รับสินบนแก่/ จาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน เช่น บุคคลของบริษัทต่างๆ ที่มีธุรกรรมร่วมกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือ
คงไว้ซึ่งธุรกิจ หรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ได้ก าหนดเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการสินบนและการคอร์รัปชัน่ของบริษัทโดยครอบคลุม ในเร่ืองต่อไปนี้ 
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจด าเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในสายธุรกิจสินค้าอุปโภค/ บริโภค 
รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ 
ขอ้ก าหนด ขอ้บังคับ ประกาศ และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 

2. มาตรฐานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดด าเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่
ก าหนด 

3. บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวขอ้งรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม 
โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นและน ามาจัดท าเป็น
คู่มือแนวทางในการปฏิบัติแกผู่เ้ก่ียวขอ้ง 

4. บริษัทไม่กระท าหรือสนับสนุนให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาค
เพื่อการกุศล การบริจาคแก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและ
ไมมี่เจตนาเพื่อโนม้นา้วให้เจ้าหนา้ที่ภาครัฐหรือเอกชนด าเนินการไมเ่หมาะสม 

5. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดย
เฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ 

6. บริษัทจัดให้มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างทุกคนทุก
ระดับ เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความ
มุง่มัน่ของบริษัท 

7. บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแมน่ย า 
8. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อพนักงานและผู้มีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย 

โดยมัน่ใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไมใ่ห้ถูกลงโทษ โยกยา้ยที่ไมเ่ป็นธรรมหรือกลัน่แกล้งด้วยประการ
ใด รวมถึงการแต่งตัง้บุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเขา้มา 
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จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 

 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

• ด าเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐาน
สามารถอ้างอิงได้ ด้วยความระมัดระวัง รวมทัง้ถือปฏิบัติตามขอ้กฎหมาย และขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

• ด าเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นท าความดีต่อ
บุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

• ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า
ทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน 

• ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกค้าที่ได้ล่วงรู้มา เนื่องจากการด าเนินธุรกิจอันเป็นขอ้มูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยตามหนา้ที่ ตามกฎหมาย 

• เปิดเผยขา่วสารขอ้มูลของบริการอยา่งถูกต้องครบถ้วน 

• เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้ เก่ียวกับความไมส่มบูรณข์องบริการ 
 

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัตสํิาหรับผู้บรหิารและพนักงาน  

บริษัทก าหนดจรรยาบรรณและขอ้พงึปฏิบัติส าหรับผูบ้ริหารและพนักงานเพื่อถือปฏิบัติ ดังนี ้
• ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรอบคอบเอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หา
ผลประโยชนใ์ห้ตนเองและพวกพ้องจากขอ้มูลองค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กร
ต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ไมด่ าเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจกอ่ให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

• ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน 

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยไม่ล าเอียง สนนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหนา้ 
และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเร่ืองจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึง
ปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอยา่งเมาะสมและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยา่งมี
เหตุผล 

• ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า 

ผูบ้ริหารต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามขอ้ปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจที่กิจการก าหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 

• ผู้บริหารต่อคู่ค้า 

ผูบ้ริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอยา่งเป็นธรรม ไมเ่รียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมช่อบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตาม
เงื่อนไขขอ้ใดไมไ่ด้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแกไ้ข 

• ผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า 

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่แขง่ทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แขง่
ทางการค้าด้วยวิธีไมสุ่จริต 

• ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและสิง่แวดล้อม 

ผูบ้ริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องและรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนและอาสาท ากิจกรรมที่เป็นประโยชนต่์อชุมชนและสังคม 
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ข้อพึงปฏิบัติส าหรับพนักงาน 

• พึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมัน่เพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น  
• พึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขอ้บังคับในการท างานของบริษัทโดยเคร่งครัด 

• พึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผูบ้ังคับบัญชาที่สัง่การโดยชอบด้วยนโยบาย และระเบียบขอ้บังคับ 

• พึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันและเอื้อเฟ้ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไมก่อ่ให้เกิดความขัดแยง้ ซึ่งจะน าไปสู่ความเสียหายต่อ
บุคคลอื่นและบริษัท 

• พึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการน าข้อมูลหรือเร่ืองราวของผู้อื่น ทั้งในเร่ืองที่ก่ียวกับการปฏิบัติงานและ
เร่ืองส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณใ์นลักษณะที่จะกอ่ให้เกิดความเสียหาย ทัง้ต่อพนักงานและต่อบริษัท 

• พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจท าให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหนา้ที่ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้แจ้งต่อ
ผูบ้ังคับบัญชาทราบในทันที 

• ไมใ่ช้ต าแหนง่หนา้ที่ หรือประโยชนจ์ากหนา้ที่การงานแสวงหาประโยชนส์่วนตนหรือพรรคพวกหรือท าธุรกิจแขง่ขันกับบริษัท 

• พึงปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้าด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต และด้วยความเสมอภาค 

• พึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอยา่งเคร่งครัด 

• พึงรายงานเร่ืองที่ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เม่ือเร่ืองที่รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือชื่อเสียง
ของบริษัท 

• พึงรักษา ดูแลสิทธิประโยชนแ์ละทรัพยส์ินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชนอ์ยา่งเต็มที่ ประหยัด มิให้สิ้นเปลืองสูญเปลา่ 
เสียหาย หรือเสื่อมสลายกอ่นเวลาอันสมควร 

 

บทก าหนดโทษ 

 

กรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ให้พิจารณาไปตาม
โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท และระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน ทั้งนี้ ให้แต่ละฝ่ายเป็นผู้พิจารณาเองในเบื้องต้น และสรุป
เร่ืองส่งต่อให้ผูบ้ังคับบัญชาระดับสูง และสายงานที่เก่ียวขอ้งต่อไป เพื่อตัดสินความผิด ทัง้ระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ี่เกิดขึ้นรุนแรงและกอ่ให้เกิดความเสียหายเป็นอยา่งมาก ไมอ่าจอยูใ่นวินิจฉัยของต้นสังกัด ก็ให้น าเร่ืองเขา้สู่ฝ่าย
บริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาหาขอ้สรุปและก าหนดโทษต่อไป 

1) ตักเตือนด้วยวาจา  2)     ตักเตือนด้วยหนังสือ   3)    ตัดค่าจ้าง  

4)     พักงาน   5)     เลิกจ้างโดยไมจ่่ายค่าชดเชย  6)    ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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การบริหารความเสี่ยง  

 

บริษัทได้ให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อให้องค์กรมีพัฒนาการและกา้วหนา้อยา่งมัน่คง และ
ลดความเสียหายจากสภาวะแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อบุคลากร ทรัพยส์ิน การด าเนนิธุรกิจ รวมทัง้
ภาพลักษณข์ององค์กร ดังนัน้ บริษทัจึงได้ก าหนดนโยบายให้ผูบ้ริหารและพนักงานต้องตระหนักถึงความเสี่ยง การให้ความร่วมมือและ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทัว่ทัง้องค์กร มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยา่งชัดเจน 
รวมถึงระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และการด าเนนิกิจกรรม
โดยปกติของทุกหนว่ยงาน มีมาตรการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ทบทวน ปรับปรุง และพฒันากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงอยา่งต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่ากระบวนการและนโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ในการด าเนินธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทมีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk 

Management Committee: RMC) เพื่อท าหนา้ที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ า 
 

นโยบายการบรหิารความเส่ียง (Risk Management Policy) 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้มีความชัดเจน ครอบคลุมการบริหาร
จัดการองค์กรให้มีภาพรวมอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีการเชื่อมโยงระบบการบริหาจัดการอื่นๆ อยา่งเป็นระบบทัว่ทัง้
องค์กร โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศนแ์ละกลยุทธ์ขององค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี ้
1. บริษัทมีการจัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของ

บริษัท ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จ าเป็นในด้านต่างๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสามารถด าเนินการควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงให้อยูใ่นระดับที่ยอมรับได้อยา่งสมเหตุสมผล 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอ านาจหนา้ที่ในการก าหนดนโยบาย เสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ก าหนด
กรอบมาตรฐานและกระบวนการบรหิารความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงการก ากับดูแลให้
ครอบคลุมกลยุทธ์หลักของบริษัทและสภาวการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพิจารณาติดตามและประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. ให้กรรมการที่แต่งตัง้ขึ้นส าหรับด าเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทมีอ านาจหนา้ที่ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัท 
ตามขอบเขตหนา้ที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 

4. ผูบ้ริหารที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงแต่ละระดับในองค์กร มีหนา้ที่บริหารและจัดการความเสี่ยง 
โดยมีพนักงานทุกระดับสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ผูบ้ริหารได้รับมอบหมายมีหนา้ที่ติดตามและรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก าหนด 

5. พนักงานทีป่ฏิบัติตามระบบบริหารความเสี่ยงที่บริษัทก าหนด รวมทัง้น ากระบวนการบริหารความเสี่ยงเขา้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ผูบ้ริหารและพนักงานทกุคนต้องถือปฏิบัติ 
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โครงสร้างการบรหิารความเส่ียง 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน  

 

บริษัทได้มีโครงการด้านการบริหารความเสี่ยงและวิกฤตการณท์ี่กอ่ให้เกิดประโยชนเ์ชิงธุรกิจ (เช่น ลดต้นทุน ลดความเสี่ยง 
เพิ่มการเติบโตของรายได้ หรือด้านอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง) โดยแบ่งตัวอยา่งตามความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี ้
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) บริษัทก าหนดกลยุทธ์ส่งเสริมทางด้านการศึกษาและพัฒนาด้านนวัตกรรม เพื่อน าเสนอ

และตอบสนองความต้องการของลูกค้า รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ไมเ่พียงเท่านัน้ 
บริษัทยังค านึงถึงเร่ืองของความยัง่ยนืด้านสิ่งแวดล้อม และด าเนินการตามนโยบายการ
จัดการ ลดปริมาณการใช้น้ามันและประยุกต์เขา้กับกระบวนบริหารจัดการการเดินรถ 
และการซ่อมบ ารุงเพื่อลดต้นทนุและค่าใช้จ่าย 

 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 
(Operational Risk) 

บริษัทได้น าเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน 
และลดความสูญเสียในด้านต่างๆ ของกระบวนการบริการ โดยมีการส่งเสริมทางด้าน
นวัตกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศนแ์ละ
พันธกิจของบริษัท เพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแขง่ขัน ตลอดจนการ
สร้างสรรค์มูลค่าให้แกอ่งค์กรอยา่งยัง่ยืน และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานทางด้าน
คุณภาพ บริษัทให้ความส าคัญในการควบคุม ติดตามผล ปรับปรุงและพฒันาทัง้
ทรัพยากรต่างๆ และทรัพยากรบุคคล ให้สามารถด าเนธิุรกิจได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพ 
เพื่อป้องกันปัญหาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม และสร้าง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนใกล้เคียงให้นอ้ยทีสุ่ด โดยมุง่มัน่ที่จะรักษา
ความสัมพันธ์และความเขา้ใจอันดีทีมี่ต่อชุมชนรอบขา้งของบริษัท 
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ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) จากสถานการณโ์รคระบาด (โรคโควิด-19) ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของภาคการผลิต 
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อความเสี่ยงทางด้านการเงนิของบริษัท เพื่อปิดความเสี่ยงในด้านนี้ ผูบ้ริหาร
บริษัทได้รายงานสรปุต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
รับทราบเป็นประจ า นอกจากนี้ บริษทัได้มีแนวทางการวางแผนทางการเงินและการ
ลงทุนอยา่งระมัดระวัง 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
(Compliance Risk) 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ที่
เก่ียวขอ้งทุกกระบวนการด าเนินงาน รวมถึงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ด้านแรงงาน ด้านการเปิดเผยขอ้มูล ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจน
มาตรฐานต่างๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจ โดยจากการด าเนินการที่
ผา่นมา บริษัทไมเ่คยละเมิดกฎหมายหรือขอ้บังคับใด 

 

ความเส่ียงใหมแ่ละมาตรการจดัการ 

 

ประเดน็เสีย่ง มาตรการจดัการ 
ความเสีย่งจากเทคโนโลยทีีม่าแทนของเดิมอยา่งสิน้เชงิ (Disruptive 

technology)  

เช่น รถไฟฟ้า (EV) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมท่ี่มี
ราคาสูงกว่ารถพลังงานน้ามัน มีความต้องการใช้พลังงานจากไฟฟ้า
มากขึ้น ส่งผลกระทบเล็กนอ้ยในระยะสัน้ต่อต้นทนุบริการ และอาจจะ
ส่งผลกระทบอยา่งมีนัยส าคัญในระยะยาวได้ เนื่องจากสินทรัพย์
ส่วนมากของบริษัท คือ รถพลังงานน้ามัน 

 

 

 

1)  ศึกษาเทคโนโลยีใหมเ่พื่อปรับปลี่ยน หรือทดแทนการ
ใช้รถพลังงานน้ามัน  

2)   ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีกับผูเ้ชีย่วชาญ 
 

ความเสีย่งจากการขาดแคลนบคุลากรด้านความพร้อมในการรองรบั
การเปลีย่นผา่นไปสู่ยคุดจิทิลั 

1) เนน้การสรรหาพนักงานใหมแ่ละเนน้การอบรมพนักงาน
เดิมให้มีทักษะตรงกับความต้องการของบริษัท  

2) เนน้การจัดอบรมพนักงานให้มีทักษะสอดคล้องกับ
สภาวะการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป  

3) เนน้ผลักดันนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลมากขึ้น  

ความสามารถในการแขง่ขนัลดลงและไมส่ามารถรกัษามาตรฐาน
คณุภาพการให้บริการได้ 
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ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ดา้นความปลอดภัย 

• ปฏิบัติงานและใหบ้ริการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ภายใต้กฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับ และมาตรฐานความปลอดภัย
ของบริษัท 

• สร้างสิ่งแวดล้อม สถานที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงานใหมี้ความปลอดภัยเสมอ 

• เตรียมความพร้อม สนับสนนุ และจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 

• ปรับปรุงและพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง ทัง้การพัฒนาตนเองและทักษะในการปฏิบัติงาน 

• ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร เร่ิมจากพฤติกรรมส่วนบุคคล เพื่อกอ่ให้เกิดการตระหนักถึงความปลอดภัย 

  

ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 

 

ขั้นตอนการดูแลความปลอดภัย เป็นไปตามคำแนะนำมติที่ประชุม

คณะกรรมการ “ความปลอดภัยในการทำงาน” และ ระบบ 

ISO  39001  

ระบบ ISO  39001 คือ ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน 

(Road Traffic Safety Management System : RTSMS) เพื่อให้องค์กรที่

เกี่ยวข้องกับระบบการจราจรทางถนนลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากชีวิต

และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุการชนทางถนนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง 

ผลการดำเนินงานความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน และ เพื่อรับรองตัวเอง

ในความสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน ซ่ึง

แนวทางในการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน 

ประกอบด้วย การทำความเข้าใจระบบ (Understanding) การจัดทำระบบ 

(Implementing) การขอรับรองระบบ (Getting Certified) และ การพัฒนา

อย่างต่อเน่ือง (Continue Improvement)  

 

ขอบเขตการดำเนินงานของระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบบริหารจัดการ 

การจัดการความเสี่ยง

ด้านความปลอดภัย 

Journey with  

CARE 
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การกำจัดความเส่ียงด้านความปลอดภยั 

• ชีบ้่งอนัตราย:  เพื่อค้นหาและจ าแนกลักษณะ ขัน้ตอน สาเหตุ และองค์ประกอบของสภาวะที่กอ่ให้เกิดอุบัติเหตุ  
 และมีการเก็บขอ้มูล น ามาวิเคราะหแ์ละเผยแพร่ผลการวิเคราะห์สภาวะที่กอ่ให้เกิดอุบัติเหตุ 

 อยา่งเป็นระบบ 

• ประเมนิและลดความเสีย่ง:  น าขอ้มูลมาประเมินความเสี่ยงว่าอยูใ่นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้หรือไม ่หากอยูใ่นเกณฑ์ 

 ที่ไมส่ามารถยอมรับได้ น ามาวิเคราะห์เพื่อก าหนดมาตรการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงต่อไป 

 

การส่งเสริมดา้นความปลอดภยั 

• ฝึกอบรมด้านความปลอดภยั:  เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความช านาญ เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อยา่งปลอดภัย 

• สื่อสารและประชาสมัพนัธ์: จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจ และให้ความส าคัญเก่ียวกับ 

 ความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยร่วมกัน 

 

กิจกรรมสร้างเสริมดา้นความปลอดภัย 

• อบรมหลักสูตร DDT 

• รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย (12 ยิ้ม)”  
• กิจกรรม Safety Day  

 

 

 
 

ระบบการปอ้งกันประสิทธภิาพการเดินรถ 

• ระบบการป้องกันอุบัติเหตุ:  ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมสภาวะที่กอ่ให้เกิดอุบัติเหตุ 

• ระบบการรักษาความปลอดภัย:  ป้องกันการกระท าผิดกฎหมายและการรบกวนผูโ้ดยสาร 
• ระบบการประกันคุณภาพ:  ส่งมอบความมัน่ใจในการใช้บริการต่อผูโ้ดยสารและผูป้ระสานงาน 

 

การประกันคณุภาพ 

 บริษัทมุง่เนน้การปฏิบัติให้สอดคล้องตามระเบียบขอ้บังคับที่ก าหนดไว้ เพื่อตอบสนองประสิทธิภาพและความคาดหวัง 
ของผูรั้บบริการ และสามารถควบคุมพฤติกรรมไมพ่ึงประสงค์ที่อาจกอ่ให้เกิดสภาวะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ 
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กระบวนการการประกันความปลอดภัย 

 บริษัทส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ และจัดการการตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่าการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

มุง่เนน้คุณภาพกอ่นการให้บริการ ดังนี้ 
1) การตรวจสอบทรัพยากร 
2) การตรวจสอบและทดสอบความสามารถของบุคลากร 
3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอ้ก าหนด 

การจัดการความปลอดภัยและการประกันความปลอดภัย 

• ควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบขอ้บงัคับ 

• ระบุความต้องการในการปฏิบัติงาน ปรับปรุง แกไ้ขพื้นที่อนัตราย และระบบความปลอดภัย รวมถึงการจัดการ 
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงที่สง่ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 

 

เป้าหมายการดำเนินงานดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

บริษัทไมเ่พยีงแค่ให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิง่แวดล้อมของพนักงาน แต่ยงัรวมไปถึงผูรั้บเหมา และ 
คู่ค้า โดยบริษัทมีความมุง่มัน่ที่จะบรรลุเป้าหมายการเป็น “อตัราการบาดเจบ็ถงึขัน้หยดุงานให้เป็นศนูย”์ ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานในองค์กร รวมทัง้เป็นดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานบริษัท 

จากการรวบรวมขอ้มูล ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 ไมพ่บว่า บรษิทัมอีบุตัเิหตุและการเสยีชวีติจากการท างาน หรอื  
อบุตัเิหตุและการบาดเจบ็จากการท างานถงึขัน้หยดุงาน 

 

ขั้นตอนการการบ่งชี้อันตรายและประเมินความเส่ียงด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

บริษัทตระหนักถึงอันตรายในทุกขัน้ตอนการปฏิบัติงานของพนักงาน จึงได้ด าเนินการการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง
ด้านอาชีวอนามัยและความความปลอดภัย โดยวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย พิจารณากิจกรรมและงานทัง้หมด แจกแจงงานเป็น
ขัน้ตอนยอ่ย จากนัน้ชีบ้่งอันตรายและผลกระทบที่เกิดขึ้น บริษัทได้รวบรวมความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อ 

หาแนวทางและจัดท าแผนการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ลักษณะงานหรือกระบวนการท างาน บริษัทด าเนินการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านอาชีว- 
อนามัยและความปลอดภัย และน าเสนอแผนควบคุมหรือลดความเสี่ยงต่อผูบ้ริหาร เพื่อขออนุมัติในการจัดท าตามแผนควบคุมความเสี่ยง 
นอกจากนี้บริษัทยังด าเนนิการจัดโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
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การบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากร 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมจี านวนพนักงานทัง้สิ้น 635 คน สามารถแบ่งตามลักษณะงาน ดังนี ้
  (หนว่ย: คน) 
 ชาย หญงิ 
ผูบ้ริหาร 2 7 

พนักงานส่วนส านักงาน 51 24 

พนักงานขบัรถ 528 23 

รวม 581 54 

 

 

 

การพัฒนาบุคลากร (Personal Development) 

1. การฝึกอบรม: บริษัทได้จัดท าหลักสูตรมาตรฐานที่พนักงานและพนักงานขับรถทุกคนจะต้องได้รับการอบรมดังนี้ 
• การปฐมนิเทศ: อบรมให้กับพนักงานทุกคนกอ่นเร่ิมงาน โดย เจ้าหนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรมนุษย ์หัวขอ้การอบรม

ประกอบด้วย ระเบียบและขอ้บังคับการท างาน, วินัยและโทษทางวินยั, การร้องทุกข ์และการเลิกจ้างและค่าชดชเชย 

• หลักสูตรความปลอดภัยขัน้พื้นฐาน: อบรมให้กับพนักงานทุกคน โดยเจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยวิชาชพี (จป.วิชาชีพ) 
• หลักสูตรพื้นฐานการตระหนักรู้มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน (Basic ISO 39001 Awareness): 

อบรมให้กับพนักงานทุกคน โดยเจ้าหนา้ที่ฝ่ายประกันคุณภาพ  

• หลักสูตรเทคนิคการขับขี่เชิงป้องกัน (Defensive driving technique): บริษัทร่วมกับสถาบนัส่งเสริมความปลอดภัย 
ท าการฝึกอบรมพนักงานขับรถของบริษัททัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเก่ียวกับเทคนิคการขับขี่เชิงป้องกัน และเม่ือผูเ้ขา้
อบรมผา่นการประเมินพนักงานขบัรถจะได้รับวุฒิบัติจาก “สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน” 

• หลักสูตรเทคนิคการให้บริการอยา่งนักขับมืออาชพี (Service mind for professional driver technique) เป็นการ
พัฒนาทัศนคติในการให้บริการและสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อผูโ้ดยสารและผูร่้วมทาง 

2. การติดตามหลังการฝึกอบรม:  

• บริษัทก าหนดขัน้ตอนการติดตามจรรยาบรรณพนักงานและพนักงานขบัรถทุกคน ผลการติดตามพบว่า “ไมมี่ผูฝ่้าฝืน” 
• บริษัทได้ท าการอบรมเจ้าหนา้ที่ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อท าการติดตามประเมิน พฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขบัรถอยา่ง

ต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานขับรถน าความรู้การขับขี่เชงิป้องกันไปประยุกต์ใช้ในการขับขีป่ระจ าวัน 
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นโยบายคา่ตอบแทนและสวัสดกิารพนักงาน 

 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ รวมถึง
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานทั้งระยะสัน้และ
ระยะยาวต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท  
• ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  

ได้แก ่ เงินเดือน รวมรายได้อื่นๆ เช่น โบนัส กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส าหรับ
พนักงานของบริษัทที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย 
จ ากัด เป็นผู้จัดการกองทุน บริษัทจะจ่ายเงินสมทบ เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน โดยพนักงาน
จ่ายเงินสะสม ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น ชุดฟอร์ม การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม รวมถึงการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

 โดยมีหลักการประเมินผลการท างานส าหรับพนักงาน บริษัทจึงต้องหาวิธีวัดผลในมิติต่างๆ มาประมวลเข้าด้วยกัน 
เพื่อให้สามารถประเมินผลงานได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด อันจะเป็นประโยชน์แก่ตัวพนักงานเองและเป็น
ประโยชนต่์อองค์กรด้วย ดังนี้ 

• วัดตามเป้าหมายของการปฏิบัติงาน 

ประเมินผลงานทุก 6 เดือน เพื่อประเมินความส าเร็จตามเป้าหมายคือเขา้ใกล้เป้าหมาย ทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

• วดัจากประสทิธิภาพในการท างานตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

วัดผลในเชิงพฤติกรรมของพนักงานตามบทบาทของพนักงานในแต่ละต าแหนง่ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว เช่น การให้ความ
ร่วมมือ ความเชื่อถือได้ การตัดสินใจ  

• วดัจากพนกังานให้คะแนนความพงึพอใจในงานของตนเอง 
พนักงานที่มีความพึงพอใจในงานของตนจะเป็นตัวชี้วัดอยา่งหนึ่งให้ทราบว่าพนักงานมีแนวโนม้ที่จะลาออกในอนาคต
อันใกล้นี้หรือไม ่

• วดัจากผลงานของทมี 

วัดผลโดยรวมของทีม และผลงานของแต่ละบุคคลประกอบกันจะช่วยพจิารณาได้ว่า สมาชิกในทีมสามารถท างาน
ร่วมกันได้ดีหรือไม ่หรือจ าเป็นต้องท าการจัดสรรทีมใหม่เพื่อกระตุ้นให้ท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

• วดัจากการขาด ลา มาสาย 

พนักงานขาด ลา มาสายบ่อยจนมีผลกระทบต่องานหรือไม ่ต้องค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็น ไมค่วรดูจากจ านวนวันแต่
เพียงอยา่งเดียว 

 

การสร้างแรงจูงใจ (Talent Retention) 
 

บริษัทตระหนักถึงการสร้างแรงจูงใจ ซึ่งพลังที่อยูภ่ายในตัวของบุคคลที่คอยผลักดันพฤติกรรมบางอยา่ง และยังเป็นสิง่ที่ก าหนด
ทิศทางหรือเป้าหมายของพฤติกรรมนัน้ด้วย ซึ่งแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อผลติภาพของการท างาน ฉะนัน้แล้วบริษัทต้องเขา้ใจว่าอะไรคือ
แรงจูงใจที่จะท าให้พนักงานปฏิบัติงานอยา่งเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

บริษัทก าหนดวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ดังนี ้
• การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร 
• การสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 

• การให้รางวัล 

• การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
 

  

http://th.jobsdb.com/th/th/Search/FindJobs?AD=30&Blind=1&Host=J&JobCat=1&JSRV=1&MRC=500
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นโยบายดา้นสืบทอดตำแหน่งงาน 

 

บริษัทให้ความส าคัญในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อสืบทอดต าแหนง่งานทุกระดับที่ส าคัญอยา่งโปร่งใส และเป็นธรรมเพื่อให้
มัน่ใจได้ว่า การด าเนินธุรกิจของบริษัทจะมีความต่อเนื่องในการบริหาร สามารถรองรับการขยายฐานธุรกิจและกลุ่มลูกค้าได้อยา่งทนัท่วงที 
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผูก้ ากับดูแลและผลักดันให้มีการจัดท าและทบทวนแผนสบืทอดต าแหนง่งานในต าแหนง่คณะกรรมการ 
และต าแหนง่งานที่เป็นต าแหนง่งานหลัก (Key Jobs) ซึ่งมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอันได้แก ่ผูบ้ริหารสูงสุดหรือกรรมการ
ผูจั้ดการ ต าแหนง่ที่มีความส าคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการ ต าแหนง่งานที่มีทักษะเฉพาะด้านมีความช านาญเชิงลึกและยากแกก่าร
ทดแทน 

แนวทางปฏบิตั ิ

▪ ประเมินจากสถานการณใ์นการด าเนินธุรกิจ 

▪ ความพร้อมของบุคลากรตามกลยุทธ์ของบริษัททัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
▪ วางแผนในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงต้องมี

ทักษะความเป็นผูน้ าอยา่งเพียงพอ 

▪ เตรียมความพร้อมและพัฒนาในทุกด้านที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากร (ศักยภาพ) ตามต าแหนง่ 
▪ ประเมินผลศักยภาพตามก าหนดเวลาว่าสามารถปฏิบัติหนา้ทีไ่ด้จริงตามที่คาดหวัง น าไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตัง้ไว ้
▪ น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพจิารณาอนุมัติ เห็นชอบ และ/หรือรับทราบต่อไป รวมถึงรายงานผลการด าเนินการให้

คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
 

หลักการปฏบิตัเิมื่อต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูว่างลง 
▪ เม่ือต าแหนง่ผูบ้ริหารระดับสูงหรือกรรมการผู้จัดการว่างลง หรือผูอ้ยูใ่นต าแหนง่ไมส่ามารถปฏิบัติหนา้ทีไ่ด้ บริษัทจะมีระบบ

ให้ผูบ้ริหารระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผูรั้กษาการในต าแหนง่จนกว่าจะมีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด และต้องเป็นผูมี้วิสัยทัศน ์ความรู้ความสามารถและประสบการณ ์มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรม
องค์กร โดยผูท้ี่มีคุณสมบัติดังกล่าวผา่นการสรรหาและผา่นการพิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผูท้ี่มีความเหมาะสมให้ด ารงต าแหนง่แทนต่อไป 

  



รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยืน บริษัท เอทีพ ี30 จำกัด (มหาชน) 

Sustainability Report of ATP30 Public Company Limited 

 

 

  45 

 

การบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน 

 

บริษัทตระหนักและเล็งเหน็ถึงความส าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันโดยค านึงถึง
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และเสรีภาพของบุคคล และไมแ่บ่งแยกความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ชนชัน้ ความพิการ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง และอื่นๆ ตามหลักการพื้นฐานทีส่ าคัญของกฎหมายสากล 

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งต้องปฏิบัติตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด 
แนวทางปฏบิตั ิ

1. ให้โอกาสกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน อยา่งเท่าเทยีมกันในการท างาน ภายใต้กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคับในการท างาน 
ประกาศ และค าสัง่ต่างๆ ของบริษัทที่ชอบด้วยกฎหมายเดียวกัน 

2. ให้ความส าคัญด้านแรงงาน โดยปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานและขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้งกับแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

3. ปฏิบัติอยา่งเท่าเทยีมในทุกกระบวนการการจ้างงาน ตัง้แต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาท างานและวันหยุด การ-
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมพัฒนา และอื่นๆ โดยไมเ่ลือกปฏบิัต ิ

4. ไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไมว่่าจะเป็นทางวาจา หรือทางการกระท าต่อบุคคลอื่น ไมเ่ลือกปฏิบัติหรือ 

กีดกันผูห้นึ่งผูใ้ด 

5. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความตระหนักและส านึกในสิทธิหนา้ที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบุคคลอื่นและสังคม 

6. บริษัทไมใ่ช้แรงงานบังคับ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็นการขม่ขู ่คุกคาม หรือการใช้ 

ความรุนแรงในรูปแบบใดต่อร่างกายหรือจิตใจบุคลากรทุกคน 

7. ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการตามความสามารถอยา่งเหมาะสม เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

8. จัดสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ท างาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณท์ี่จ าเป็น เพื่อสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัยส าหรับการท างาน 

9. ส่งเสริมและสนับสนุนใหพ้นักงานได้รับการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรอยา่งสม่าเสมอ เพื่อเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความช านาญในวิชาชพี เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการท างานแกอ่งค์กร รวมถึงการบริการลูกค้าได้อยา่งครอบคลุม
และเพียงพอในทุกกระบวนการ 

10. จัดหาระบบและอปุกรณค์วามปลอดภัยตามขอ้ก าหนดและกฎหมายส าหรับพนักงาน ลูกค้า รวมถึงทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง  
เพื่อป้องกันอนัตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานหรืออาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพยส์นิ สิ่งแวดล้อมและชื่อเสียงของลูกค้า 

 

การบริหารจัดการความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับพนักงาน  

 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนผา่นการฝึกอบรม 

ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดโอกาสที่เท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ อีกทัง้ยังคงมุง่เนน้การจัดสวัสดิการที่เป็นธรรมและเอื้อประโยชน์
ต่อพนักงานในทุกรูปแบบทัง้ด้านสวสัดิการและการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมุง่มัน่ส่งเสริมการเติบโตในหนา้ที่การงานของพนักงานหญิง 
โดยสามารถติดตามการวัดผลจากสัดส่วนของผูบ้ริหารหญิงขององค์กร ตามรายละเอียดดังนี ้
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ผู้บริหารบริษัท 

 

 

 

 

กระบวนการจดัการข้อร้องเรียน 

 

บริษัทก าหนดช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการจัดการขอ้ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการแจ้งผลการแกไ้ขเหตุ
ร้องเรียนไปยังผูร้้องเรียน  

ช่องทางการตดิต่อ 

บริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) 
9/30 หมูท่ี่ 9 ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  

โทรศัพท์: 66 (0) 38 468 788 โทรสาร: 66 (0) 38 468 788 

อีเมล info@atp30group.com 

 

การประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน 

 

บริษัทก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนษุยชนด าเนินการโดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย ได้แก ่โอกาสที่จะเกิดขึ้น 
และผลกระทบ จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนษุยชน บริษัทได้ก าหนดมาตรการในการควบคุมและบรรเทาผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นหลังจากจัดท าแนวทางการป้องกันและแกไ้ขด้านสิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้มัน่ใจว่าการบริหารจัดการด้านสิทธิ
มนุษยชนมีประสิทธิภาพในการควบคุมผลกระทบตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อรองรับประเด็นขอ้ร้องเรียนด้านสทิธิมนุษยชน  

บริษัทมีช่องทางเพื่อรับและบริหารจัดการร้องเรียนส าหรับผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ทัง้ช่องทางภายในส าหรับพนักงาน และ
ช่องทางส าหรับบุคคลภายนอก เช่น เว็บไซต์บริษัท โทรศัพท์ โทรสาร และ จดหมาย เป็นต้น  

 

โดยในปี 2564 ไมพ่บขอ้ร้องเรยีนทีเ่กดิจากการละเมดิสทิธมินษุยชนในทุกประเดน็  
หรอืการปฏบิตัทิีไ่มส่อดคล้องกบักฎหมายด้านสทิธมินษุยชน 

  

1 นายปิยะ เตชากูล ต าแหนง่ กรรมการผูจั้ดการ 
2 นางสาวนชิานนัท ์ รัตนเกตุ ต าแหนง่ ผูช่้วยกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) 
3 นางสาวพรรณ ี คูหาวัลย ์ ต าแหนง่ ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

4 นายอธิเมศร์ ฉัตรวรียโ์ชติ ต าแหนง่ ผูจั้ดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ 
5 นางสาวกุลวรินทร์ ปฐมพิชญสิทธิ ์ ต าแหนง่ ผูจั้ดการฝ่ายปฏิบัติการ 
6 นางสาวโชติกา วีระศิลป์ ต าแหนง่ ผูจั้ดการฝ่ายการเงินและควบคุม 

7 นางสางอรอนิทุ ์ อินทร์เจริญสุข ต าแหนง่ ผูจั้ดการฝ่ายบัญชี 
8 นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ ์ ต าแหนง่ ผูจั้ดการฝ่ายประกันคุณภาพ 

9 นางสุกานดา พุทธรักษา ต าแหนง่ เลขานุการบริษัท 

mailto:info@atp30group.com
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กิจกรรมบรษิัท 

 

กิจกรรมทางด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

บริษัทมีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานขับรถผูซ้ึ่งมีความส าคัญในการด าเนินธุรกิจ  

ดังนัน้ บริษัทจึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความส าคัญของตนเองและหนา้ที่ทีรั่บผิดชอบ  
อาทิเช่น กิจกรรมท าบุญสงกรานต์ กิจกรรม Happy Body  กิจกรรม Safety Day กิจกรรมการมอบประกาศกียรติคุณส าหรับ
พนักงานเกษียณอายุ (ประจ าปี) กิจกรรมมอบโบนัสทองโครงการ “รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย (12 ยิ้ม)” เป็นต้น 

 

อบรมหลกัสูตร DDT 

 

 

 

รักษารถด ีขับขี่ปลอดภัย (12 ยิ้ม) 
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กิจกรรม Safety Day  

 

 

 
 

 

 
 

 

 


